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l. Nazwisko
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-15. Drugie imię

Imię

19. E-mail

18. Faks

7. Tel.

6. Nazwa

2. Poprzednie nazwisko

3. Nazwisko rodowe

6. Numer PESEL

7. Dala urodzenia

110. Imię matki

II. Seria i nr dowodu osobistego

8. Miejsce urodzenia

9. Imię ojca

12. Ostatnie znane miejsce zameldowania

12a. Kod pocztowy

12b. Miejscowość

l2c. Ulica

l2d. Nr domu

12e. Numer lokalu
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D I. Dowód uiszczenia opiaty za udostępnienie danych
O 2. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opiaty skarbowcj za jego złożcnie5
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Zobowiązuję

się do wykorzystania

uzyskan)'ch

danych wylącznie

~

wskawje

w pkt IV wniosku

...

{data wypelnienia

Wnioskodawca

do realizacji celu wykazanego

.............

wniosku (dd!mm/rr)

(podpislpieczęc

które SIl mu znane i które pozwolą

jedynie te dane o osobie, której wniosek dotyczy,

wnioskodawcy

na jej W)'swkanie

lub pełnomocnika)

we wskazan)'m

Pelny :zakres danych gromadwnych
w rejestrze PESEl. rejestrze mies.zkanców OlU rejestrz.e zamles.tkania cudzoziemców
określony
Ulit 2 w zwią.tku z ano 30 ust l i 2, an, 34 ust, I i 2 oraz an, 37 ust l i 2 usta ••••
y z dnia 24 wl"leSnia 2010 r o ewidencji ludności

wstal

rejestrze
w an

8. w an
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Potl"leba uzyskania danych moze \\I}'nikac z interesu faklyczne!!:o bądi prawnego. W przypadku powoływania
się na interes prawny wnioskoda ••••
ca jnt
zobowią:zany wska:zac przepis prawa malerialnego,
na podstawie którego jest upra ••••
niony do iądania udostępnienia
danych osobowych
innej osoby, lub
zalącz)'c dokumenty
pot ••••
ierdtające
ten interes
Prz)'kladowe
S)1tllCje wskawjące
na posiadanie
interesu prawnego
to: przysługujące
••••
ierzytelnoścl;
pos1ępo ••••
anie !Wjdo••••
e w sprawie
Nie dOI)'CZY podmiotów
Czerwonego

nabycia spadku,

w);mienionych

w an

zniesienia

współwlasności.
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Krzyża

Dotyczy s)1uacji. gdy wnioskodawca

dziala przez pelnomocnika

o ochron~ dóbr osobistych

w uetególności

organów

administracji

puhlicznej.

!Wjdów, prOluralury

i Polskiego

...

