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Karta usług 
Nr  

 
ORO.0143.1.2013 

 

Przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych/aktualizacja danych 
w rejestrze kontaktowych/ usunięcie danych z rejestru danych 

kontaktowych 

 
Miejsce załatwienia sprawy: 
 
Referat Organizacyjno - Administracyjny 
Pokój nr 10, tel. 25 758 20 51 lub 25 757 91 90 e-mail: a.gogol@jakubow.pl 
Godziny urzędowania: 
                                       poniedziałek            8 – 1700 

                                       wtorek                      8 – 1600 

                                       środa                         8 - 1600 

                                       czwartek                 dzień wewnętrzny  
                                       piątek                        8 - 1500 

                                     
 
 
Osoba do kontaktu: 
 
Agnieszka Gogol – inspektor ds. wojskowych , ewidencji ludności, dowodów osobistych, 
obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. 
 
Sposób załatwienia sprawy: 
 
Niezwłocznie. 
 
Wymagane dokumenty: 
 

1.Wypełniony „Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych/ o 

aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych/ o usunięcie danych z rejestru danych 

kontaktowych”. 

2. Dowód osobisty lub paszport (do wglądu).Telefon komórkowy -jeśli potwierdzasz dane w 

Rejestrze Danych Kontaktowych przy urzędniku. 

3. Dostaniesz na niego SMS-a jeśli będziesz chciał potwierdzić także adres e-mail, potrzebny 

będzie również dostęp do konta pocztowego. 

http://www.jakubow.pl/
mailto:sekretariat@jakubow.pl
mailto:a.gogol@jakubow.pl


Formularz do pobrania: 
 

Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych o aktualizację danych  

w rejestrze danych kontaktowych o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych. 

Opłaty: 
 
Nie podlega opłacie. 
 
Termin załatwienia sprawy: 
 
Niezwłocznie. 
 
Tryb odwoławczy: 
 
Nie dotyczy. 
 
Podstawa prawna 
 
1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie rejestru 

danych kontaktowych (DZ.U. z 2019 r., poz. 2467) 

 

Informacje dodatkowe 
1. Rejestr Danych Kontaktowych powstał w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy 

administracją publiczną, a osobami fizycznymi, które przekażą swoje dane do Rejestru 

Danych Kontaktowych.  

2. Urzędnicy dzięki udostępnionym w Rejestrze Danych Kontaktowych danymi 

kontaktowymi mają możliwość poinformowania obywatela o stanie prowadzonej 

sprawy. 

3. Dostęp do danych w Rejestrze Danych Kontaktowych ma administracja publiczna  

i podmioty realizujące zadania publiczne w związku z usługami i zadaniami publicznymi 

realizowanymi na rzecz osób fizycznych. 

4. Rejestr Danych Kontaktowych osób fizycznych prowadzi w systemie 

teleinformatycznym minister właściwy do spraw informatyzacji.  

5. Przekazanie danych osobowych do Rejestru Danych Kontaktowych przez osobę, której 

dane dotyczą jest całkowicie dobrowolne, a przetwarzanie danych w tym rejestrze 

odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez tę osobę.  

6. W rejestrze danych kontaktowych wprowadza się, takie dane jak: imię, nazwisko, numer 

PESEL, jeden adres poczty elektronicznej, jeden numer telefonu komórkowego. 

7. Przekazane do Rejestru Danych Kontaktowych dane osoba, której dane dotyczą może je 

w każdej chwili usuną bądź dokonać zmiany przekazanych danych w zakresie numeru 

telefonu komórkowego i adresu poczty elektronicznej. 

8. Wniosek o przekazanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych można złożyć  

w dowolnym urzędzie gminy lub online za pośrednictwem strony www.gov.plprzy 

pomocy profilu zaufanego lub e-dowodu. 

9. Przekazywane dane są wprowadzane do rejestru danych kontaktowych po potwierdzeniu 

ich poprawności oraz przyporządkowaniu do osoby, której dane dotyczą, realizowanym 



przy użyciu jednorazowego kodu wysyłanego odpowiednio na przekazany do tego 

rejestru adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego.  

10. Jednorazowy kod składający się z 6 cyfr jest ważny 24 godziny od wygenerowania go 

przez system teleinformatyczny.  

11. Niepotwierdzenie wprowadzonych danych kontaktowych jednorazowym kodem,  

w okresie jego ważności, powoduje usunięcie danych z systemu teleinformatycznego. 

12. Potwierdzenie danych kontaktowych można dokonać poprzez podanie urzędnikowi kodu 

otrzymanego w SMS-ie lub e-mailu albo online wykorzystując usługę  

 

Potwierdź swoje dane kontaktowe w Rejestrze Danych Kontaktowych (RDK). 

 

Sporządziła: 
Agnieszka Gogol 
14.07.2020 r. 

Sprawdził:  
Kierownik Referatu 
Justyna Miłaczewska 

Zatwierdził:  
Wójt 
Hanna Wocial 

 
 


