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               Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 653 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru
dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu 
(Dz. U.z 2020 r., poz. 31) 
3. Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123
z późn. zm.)
4.  Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia  26  lutego 2019r.  w sprawie
warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400) 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych lub
dokument  elektroniczny  opatrzony  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  albo  podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.
Dokument można przesłać  drogą elektroniczną wypełniając  formularz znajdujący się  na elektronicznej
platformie usług administracji publicznej (ePUAP) albo za pomocą formularza znajdującego się na stronie
Ministerstwa Cyfryzacji https://obywatel.gov.pl/.

2. W przypadku działania przez pełnomocnika: 
a. w siedzibie organu gminy – pełnomocnik musi legitymować się pełnomocnictwem
szczególnym do dokonania takiej czynności, 
b. w formie dokumentu elektronicznego – należy dołączyć pełnomocnictwo szczególne do 
dokonania takiej czynności (sporządzone w formie dokumentu elektronicznego lub w razie 
niemożności dostarczenia odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa). 

3.  Potwierdzenie  złożenia  organowi  uprawnionemu  do  prowadzenia  dochodzeń  zawiadomienia  o
podejrzeniu  nieuprawnionego  wykorzystania  danych  osobowych  zgłaszającego,  w  tym serii  i  numeru
dowodu osobistego, dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ albo decyzję
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie przepisów o ochronie danych w
zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu
osobistego. W przypadku zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dokonanego w
formie  dokumentu  elektronicznego,  do  zgłoszenia  załącza  się  w/w dokument  elektroniczny,  a  w razie
niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu.

II. OPŁATY:
1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności unieważnienia dowodu osobistego.
2. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł. 
Opłatę skarbowa należy wpłacić w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto UM Kowalewo Pomorskie 
Bank Spółdzielczy Kowalewo Pomorskie: 64 94 96 0008 0000 1720 2000 0041.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty 
skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI: 
Bez zbędnej zwłoki

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Referat Spraw Obywatelskich pokój nr 11
telefon: 56 684 10 24 wew. 511 lub 56 475 65 11

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak – czynność materialno-techniczna
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VI. UWAGI:
1. Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych może dokonać: 
a. posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych:
-  osobiście w formie pisemnej w siedzibie organu dowolnej gminy,
- w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.)
do organu gminy,
b. rodzic, opiekun prawny lub kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych
lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych
- w formie papierowej, w siedzibie organu dowolnej gminy,
- w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.),
c. pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności. 
- w formie papierowej, w siedzibie organu dowolnej gminy, 
- w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17  lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne(Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.).

2. Dowód unieważnia się z dniem zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. 

VII. ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA:
1. F-SO-20-1 - Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
2. F-SO-20-2 - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  
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