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DOWODOW OSOBISTYCM 
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I 
(dane organu, do ktorego klerowany jest wnlosek, loznaczenie 

zbioru, z ktOrego majl1 bye udostepnlone dane) 

1. DANE WNIOSKODAWCY '. 

1. 1. Nazwisko 1.2. ImiE: (imiona) 1.3. Panstwo 

1.4. Nazwa I adres firmy I telefon I faks 1.5. Miejscowosc I kod pocztowy 1.7. Utica 
I e-mail 

1.6. Gmina 1.8, Numer domu 
I 

1.9. Numer lokalu I 

2.~DANE DANE .... '. 
..'c' 

2A. Danj!.DoQiltawowei c, 
-"

. 
. 

.. ' .... i 

i . 

o 2.1. ImiE: (imiona) o 2.2. Nazwisko o 2.3. Nazwisko rodowe 
I 
I 

i 0 2.4. ImiE: (imiona) ojca o 2.5. Nazwisko ojca o 2.6. ImiE: (imiona) matki I 

o 2.7. Nazwisko matki o 2.8. Adres zameldowania na pobyt o 2.9. Adres zameldowania na pobyt 
sta/Y czasowy trwaiCicy ponad 3 miesiCice 

o 2.10. Numer PESEL o 2.11. Seria i numer aktualnego o 2.12. Data wainosci aktualnego I 

dowodu osobistego dowodu osobistego 

o 2.13. Data urodzenia o 2.14. Miejsce urodzenia o 2.15. Stan cywilny 

o 2.16. Data zawarcia zwiqzku o 2.17. Numer aktu ma/ienstwa o 2.18. Oznaczenia urzE:du stanu 
ma/ienskiego cywilnego. kt6ry sporzi'ldzil akt 

malienstwa 

o 2.19. Imi~ (imiona) malzonka o 2.20. Nazwisko ma/ionka o 2.21. Nazwisko rodowe ma/ionka 

o 2.22. Data zgonu o 2.23. Numer aktu zgonu o 2.24. Oznaczenie urzE:du stanu 
cywilneqo. kt6rv sporzCldzil akt zqonu 

2B. Dane dodatkowe 

o 2.25. Nazwiska poprzednie o 2.26. ImiE: (imiona) poprzednie o 2.27. Nazwisko rodowe ojca 

o 2.28. Nazwisko rod owe matki o 2.29. Numer aktu urodzenia o 2.30. Oznaczenie urzE:du stanu 
cywilnego. kt6ry sporzi'ldzil akt 
urodzenia 

o 2.31. P/ec o 2.32.0bywatelstwo o 2.33. Data nabycia obywatelstwa 
polskiego 

o 2.34. Data utraty obywatelstwa o 2.35. Numer PESEL ma/ionka o 2.36. Data rozwii'lzania malzenstwa 
polskieqo 

o 2.37. Sygnatura akt i oznaczenie o 2.38. Data zgonu ma/ionka o 2.39. Numer aktu zgonu ma/zonka 
si'ldu orzekaji'lcego w sprawie 

I rozwiqzania ma/zenstwa 

o 2.40. Oznaczenie urzE:du stanu o 2.41. Data zameldowania na pobyt o 2.42. Data wymeldowania 
cywilnego. kt6ry sporzi'ldzil akt zgonu sta/y 
malionka 

o 2.43. Poprzednie adresy o 2.44. Okresy poprzednich o 2.45. Okres zameldowania na pobyt 
zameldowania na pobyt staly zameldowan na pobyt sta/y czasowy trwajqcy ponad 3 miesiqce 

o 2.46. Tryb wymeldowania o 2.47. Data wydania dowodu o 2.48. Oznaczenie organu. kt6ry 
I osobisteqo wyda/ dow6d osobisty 

o 2.49. Data odbioru przez o 2.50. Serie i numery poprzednich o 2.51. Daty wydanla poprzednich 
posiadacza aktualnego dowodu dowod6w osobistych dowodow osobistych oraz daty 
osobistego waznosci 

o 2.52. Data odbioru przez o 2.53. Data i przyczyna o 2.54. Oznaczenia organow. kt6re 
posiadacza poprzednich dowod6w uniewainienia poprzednich dowod6w wyda/y poprzednie dowody osobiste 
osobistych osobistych 

o 2.55. Seria i numer karty pobytu o 2.56. Data wydania oraz data o 2.57. Oznaczenie organu. kt6ry 
wydanej w zwiqzku z udzieleniem wainosci karty pobytu wydanej w wydal kartE: pobytu wydani'l w zwiqzku 

I zezwolenia na osiedlenie slE:. zwlqzku z udzieleniem zezwolenia na z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie 
I zezwolenia na pobyt rezydenta osiedlenle s~. zezwolenia na pobyt siE:. zezwolenia na pobyt rezydenta 



dtugoterminowego Wspolnot 

Europejskich, zgody na pobyt 

tolerowany, nadaniem statusu 

uchodzcy lub udzieleniem ochrony 

uzupelniajqcej w Rzeczypospolitej 

Polskiei 


o 2.58. Seria i numer dokumentu 
potwierdzajqcego prawo stalego 

pobytu 


o 2.61. Seria i numer karty stale go 
pobytu czlonka rodziny obywatela Unii 
Europejskiej 

o 2.64. Seria i numer karty pobytu 

wydanej w zwiqzku z udzieleniem 

zezwolenia na zamieszkanie na czas 

oznaczony 


o 2.67. Seria i numer zaswiadczenia 0 

zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii 
Europejskiej 

o 2.70. Seria i numer karty pobytu 
czlonka rodziny obywatela Unii 

Europejskiej 


I 0 2.73. Seria i numer tymczasowego 
zaswiadczenia toisamosci 
cudzoziemca 

o 2.76. Adres pobytu czasowego 

o 2.79. Kolor oczu 

2C. Inne dane ., 

rezydenta dlugoterminowego Wspolnot 
Europejskich. zgody na pobyt 
tolerowany, nadaniem statusu 
uchodicy lub udzieleniem ochrony 
uzupelniajqcej w Rzeczypospolitej 
Polskiej 

o 2.59. Data wydania oraz data 
wainosci dokumentu potwierdzajqcego 
prawo stalego pobytu 

o 2.62. Data wydania oraz data 
wainosci karty stalego pobytu czlonka 
rodziny obywatela Unii Europejskiej 

o 2.65. Data wydania oraz data 
wainosci karty wydanej w zwiqzku z 
udzieleniem zezwolenia na 
zamieszkanie na czas oznaczony 

o 2.68. Data wydania zaswiadczenia 
o zarejestrowaniu pobytu obywatela 
Unii Europejskiej 

o 2.71. Data wydania oraz data 
wainosci karty pobytu czlonka rodziny 
obywatela Un!i Europeiskiei 

o 2.74. Data wydania oraz data 
wainosci tymczasowego 
zaswiadczenia toisamosci 
cudzoziemca 

o 2.77. Zamierzony czas trwania 
pobytu czasowego 

o 2.80. Wizerunek twarzy 

dlugoterminowego Wspolnot 
Europejskich, zgody na pobyt 
tolerowany, nadaniem statusu 
uchodicy lub udzieleniem ochrony 
uzupelniajqcej w Rzeczypospolitej 
Polskiej 

o 2.60. Oznaczenie organu, kt6ry 
wydal dokument potwierdzajqcy prawo 
stalego pobytu 

o 2.63. Oznaczenie organu, kt6ry 
wydal kart~ stalego pobytu czlonka 
rodziny obywatela Unii Europeiskiej 

o 2.66. Oznaczenie organu. kt6ry 
wydal kart~ pobytu w zwiqzku z 
udzieleniem zezwolenia na 
zamieszkanie na czas oznaczony 

o 2.69. Oznaczenie organu, ktory 
wydal zaswiadczenie 0 zarejestrowaniu 
pobytu obywatela Unii Europejskiej 

o 2.72. Oznaczenie organu, kt6ry 
wydal kart~ pobytu czlonka rodziny 
obywatela Unii Europejskiej 

o 2.75. Oznaczenie organu, ktory 
wydal tymczasowe zaswiadczenie 
toisamosci cudzoziemca 

o 2.78. Wzrost 

o 2.81. Podpis posiadacza dowodu 
osobistego lub informacja 0 braku 
moiliwosci zloienia podpisu 

3. PODSTAWA PRAWNA lIPOWAZNIAJ4CA DO OTRZVMANIA DANYCH 

4. UZASADNIENIE POTRZEBY UZVSKANIADANYCH 

5. INFORMACJE UMOZLlWIAJACE WYSZUKANIE ZADANYCH DANYCH 

Zobowiqzuj~ si~ do wykorzystania uzyskanych danych wylqcznie do realizacji celu wykazanego w pkt 4 wniosku. 

Do wniosku zalqczam dokumenty potwierdzajqce interes w 
pozyskaniu danych w ilosci 

zalqcznik6w. 

(data wypeinienia wniosku (dd/mm/rrrr)) (podpi5/piecz~c wnioskodawcy) 

• Niepotrzebne skreslic 
"Wnioskodawca zobowiqzany jest do wskazania przepisu prawa materialnego. z kt6rego wynika uprawnienie do pozyskiwania i'ldanych danyeh. 

"W pkt 4 naleiy wskazac eel pozyskania danyeh lub wskazac wiarygodnq potrzeb~ posiadania danych. lub zalqezyc dokument, z ktorego wynika obowi'lzek 

wskazania danych osobowych Inp. wezwanie sqdowe. postanowienia, decyzje innych organ6w). 

3) W pkt 5 wniosku naleiy wskazac, znane wnioskodawcy. dane osoby, np. nazwisko i jmj~. miejsce urodzenia, wiek, lub inne informacje umoiliwiaj'lce wyodr~bnienie 

danych osoby ze zbioru. 



