URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RD-VIII

REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH (RDK)
Podstawa prawna:


ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2467 z późń. zm. )



I.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wypełniony wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych/ o
aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych/ o usunięcie danych rejestru danych
kontaktowych w formie papierowej (COM-RD-6) – wniosek pobrany ze strony
internetowej należy wydrukować na kartce formatu A4.

II.

OPŁATY:
Nie pobiera się.

III.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Wniosek złożony w urzędzie realizowany jest niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.

IV .

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców, ul. Plac Zwycięstwa 3, tel. (59) 8488403,
(59) 8488406, e-mail: com@um.slupsk.pl

V. ODWOŁANIE:
Nie dotyczy.
VI. UWAGI:
1. Dostęp do danych w RDK ma administracja publiczna oraz inne instytucje wskazane
w ustawie. Nie Są one udostępnione żadnym firmom prywatnym. Za bezpieczeństwo
danych odpowiada Administrator RDK.
2. Dane do RDK może przekazać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych.
3. Przekazania danych do rejestru danych kontaktowych/ aktualizacji danych w rejestrze
danych kontaktowych/ usunięcia danych z rejestru danych kontaktowych można dokonać:
• osobiście w organie gminy,
• za pomocą e-usług, dostępnych na stronie www.gov.pl.
Istnieją dwa rodzaje e-usługi dla RDK:
• z wykorzystaniem profilu Zaufanego lub e-dowodu – usługa jest wykonywana w całości
poza urzędem, wymaga zalogowania się;
• bez Profilu Zaufanego – proces przekazania danych rozpoczyna się w urzędzie. Dane podane
w urzędzie użytkownik ma możliwość potwierdzenia poprzez e-usługę bez PZ (Profil
Zaufany).
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