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Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 

 
 

 
.............................................................................. 
/imię i nazwisko osoby składającej wniosek                                                               
 
.....................................................................................    
Adres                                                                          
                            Radziejowice, dnia …………………… 
………………………………………………………. 
                

WNIOSEK O WYDANIE WIELOJĘZYCZNEGO 
STANDARDOWEGO FORMULARZA  

 
Zwracam się z wnioskiem o wydanie wielojęzycznego formularza w języku polskim oraz w 

języku : angielskim (en), bułgarskim (bg), czeskim (cs), chorwackim (hr), duńskim (da), estońskim (et), 
fińskim (fi), francuskim (fr), Gaelic_PL (ga), greckim (el), hiszpańskim (es), litewskim (lt), łotewskim (lv), 
maltańskim (mt), niderlandzkim (nl), niemieckim (de), portugalskim (pt), rumuńskim (ro), słowackim (sk), 
słoweńskim (sl), szwedzkim (sv), węgierskim (hu), włoskim (it). 
do dokumentu* 

 odpis skrócony aktu urodzenia 
 odpis skrócony aktu małżeństwa 
 odpis skrócony aktu zgonu 
 zaświadczenie o stanie cywilnym 
 zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 
 zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały 
 zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy 
 poświadczenia pozostawania osoby przy życiu  

 
Dane dokumentu, do którego ma być załączony formularz: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko osoby, której dotyczy dokument 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
Numer i data sporządzenia dokumentu 
Załączniki :  
 oryginał dokumentu, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz w przypadku gdy został on wydany 

wcześniej. Oryginał ten zostanie zwrócony wnioskodawcy wraz z wydaniem wielojęzycznego formularza 
 dowód uiszczenia opłaty za wydanie tłumaczenia w wysokości 17,00 zł. 

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych na 
podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 
listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego).  
UWAGA: Wielojęzyczne standardowe formularze tłumaczenia odpisów wydawane są tylko do odpisów 
aktów stanu cywilnego wydanych od 1 marca 2015 roku z Rejestru Stanu Cywilnego.  
Sposób odbioru 
 - osobiście w miejscu złożenia wniosku          ................................................................................................. 

 - pocztą do miejscu zamieszkania                                                                 podpis wnioskodawcy 

.....................................................................................                      
data                                 potwierdzenie odbioru 

data wpływu



Podstawa  prawna : Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w 
sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania 
określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 
*właściwe zaznaczyć 
 
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Radziejowice, z siedzibą w Radziejowicach, ul. Kubickiego 10 , 96-325 
Radziejowice.  
Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu 468577171 lub za 
pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres iod@radziejowice.pl. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje 
wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail iod@radziejowice.pl.     
Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania wielojęzycznego standardowego formularza.  
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawa z 
dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 
Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Okres przechowywania danych wynosi 5 lat. Osoby, których dane dotyczą, 
posiadają prawo do dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Wpłynęło dnia……………..

Znak: …………...................

……………………………
            Podpis pracownika

potwierdzenie wpływu
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