Dane wnioskodawcy:

Krapkowice, dn. ............................................

............................................................
imię i nazwisko osoby składającej wniosek

.............................................................
PESEL, jeśli został nadany lub data urodzenia

.............................................................
adres do korespondencji

Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Krapkowice

Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza
składany jednocześnie z wnioskiem o wydanie dokumentu urzędowego z Rejestru Stanu Cywilnego
zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/1191

Wnoszę o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza wraz z wydaniem dokumentu
urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz.
Nazwa lub rodzaj dokumentu, do którego ma być załączony formularz ( właściwe zaznaczyć „x”):
odpis skrócony aktu urodzenia
odpis skrócony aktu małżeństwa
odpis skrócony aktu zgonu
zaświadczenie stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
zaświadczenie o stanie cywilnym

Imię i nazwisko osoby, której dotyczy dokument urzędowy, do którego ma być załączony wielojęzyczny
formularz: …..........................................................................................................................................................
Wskazuję język urzędowy Unii Europejskiej, w jakim, obok języka polskiego, ma być sporządzony
wielojęzyczny formularz: ..................................................................................................
Do wniosku załączam dowód wniesienia opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza w wysokości 17zł
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

………….................................................................
(własnoręczny czytelny podpis Wnioskodawcy)
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Kwituję odbiór formularza wielojęzycznego …..................……………..…………………………………...
(data i własnoręczny czytelny podpis Wnioskodawcy)

Podpis osoby wydającej formularz:

.....…………………………………………………..

Informacje/adnotacje urzędowe:

Wielojęzyczny formularz wydaje się jednocześnie z dokumentem urzędowym, do którego jest
załączany wielojęzyczny formularz. Języki urzędowe Unii Europejskiej: bułgarski, hiszpański, czeski,
duński, niemiecki, estoński, grecki, angielski, francuski, chorwacki, włoski, łotewski, litewski, węgierski,
maltański, niderlandzki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, fiński, szwedzki i irlandzki.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W - ogólne
rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Gmina Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych
osobowych można się kontaktować listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail: umig@krapkowice.pl
Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej: www.bip.krapkowice.pl
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