WNIOSEK O UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO WYDANEGO
W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ
Michałowice, dnia…................……………
…………………………...............……….
imię i nazwisko wnioskodawcy
………………….............……….………

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Michałowicach

………………….............……….………
adres zamieszkania
Zwracam się z prośbą o uznanie wyroku rozwodowego*, separacji* lub unieważnieniu
małżeństwa* orzeczonego w .......................................................................................................
i o wpisanie w akcie małżeństwa sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Michałowicach na nazwiska:……………………………………................................……
właściwej wzmianki dodatkowej
Nazwa organu orzekającego, miejscowość, państwo:
…………………………………………………………………………………………………..
Data wydania orzeczenia:……………………………………………………….....................…
Data prawomocności orzeczenia:……………………………………............................………
Imiona i nazwiska stron:
Kobieta:…………………………………………………………………………………………
Mężczyzna:…………………………………………………………………………………….
Data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego:………………………………………………
W załączeniu przedkładam dokumenty niezbędne do uznania orzeczenia, wymienione
w art. 37 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. wraz z dowodem
zapłaty opłaty skarbowej za dokonanie stosownej wzmianki dodatkowej na akcie małżeństwa w
kwocie 11 zł.
OŚWIADCZENIE
Jednocześnie oświadczam, że orzeczenie o rozwodzie nie było wcześniej wpisane przeze mnie jak i
współmałżonka do Rejestru Stanu Cywilnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ani nie toczyło się
przed
sądem
polskim
postępowanie
o
rozwód
mojego
małżeństwa.
W postępowaniu sądowym braliśmy czynny udział i nie byliśmy pozbawieni możliwości obrony.

……………………..…………………
podpis wnioskodawcy
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Michałowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Michałowice, przy Placu Józefa
Piłsudskiego 1 (32-091 Michałowice). Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu
12-388-50-03 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres sekretariat@michalowice.malopolska.pl. Przestrzeganie zasad
ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail
iod@michalowice.malopolska.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu uznania wyroku rozwodowego. Podstawą przetwarzania
danych osobowych jest ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
Okres przechowywania danych jest bezterminowy. Osoby, których dane dotyczą, posiadają prawo żądania od Administratora dostępu
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 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 osobowych (RODO).

