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w odpowiedzi na pismo z dnia 25 lipca 2008 r. (znak: PS-199/08) uprzejmie informujg, iz

w projekcie ustawy o zmianie imienia i nanviska w4tpliwoici pod k4tem zgodnoSci z przepisami

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z.2002 r. Nr l0l, poz.

926, z p62n. zm.) budzijego art. 1l ust. 6.

Stosownie do treSci tego przepisu, je2eli dokument, o kt6rym nrowa rv.jego ust. 5, nie z.awiera

nurneru PESEL, wnioskodawca przedstawia r(rwnie2 powiadomienic o nadaniu numeru PIISEI- na

podstawie przepis6w ustawy z dnia l0 kwietnia 1974r.<t ewidencji ludnoSci idowodach osobistych

(t.i. Dz. U. 22006 r. Nr 139, poz. 993, z p62n. zm.). Wskaza6 w tym miejscu nalezy, iz z przepis6w

ustawy o ewidencji ludnoSci i dowodach osobistych wynika, iz minister wlaSciwl' do spraw

wewnEtrznych powiadamia o nadaniu numeru PBSEL okreSlone podrnioty, tj. te, o kttirych mowa w

jej  art .  31a ust.  4 oraz w art .3lb ust.  I  (art .  3 lc) .  WSrcid tych podmiott iw nic ma np. cudzoziemc6w.

Powstaje zatem pytanie, czy cudzoziemiec dysponuje powyzszynt ,.powiadomicnicm", .ieZeli nr

PESEL zostal mu juZ nadany. Wprawdzie z ar1. 441't powolanego aktu prawnego wynika, i2 organy

prowadz4ce zbiory meldunkowe, zbi6r PESEI, oraz cwidencig wydanych i utraconych dowod6w

osobistych, na pisemny wniosck zaintcresowancj osoby. s4 zobowiqzanc wydai, w formie

zaSwiadczenia, pelny odpis przctworzonych danych dotycz4cych tei osoby, kt6re to zaSwiadczenie,

mo2e miei forniE wydruku z aktualnego programu inlbrmatyczncgo, t.vm niernniej po picrwsze
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zadwiadczenic takie podlega zgodnie z art. 6 ust. I pkt 2 ustarvy z dnia 16 listopada 2006 r. o

oplacic skarbowei (Dz. U. Nr 225. poz. 1635, z poL.n. zm.), stosowncj oplacic, po wt6re zas, nie jest

ono ,,powiadomieniem", o kt6ryrn mowa w zrd. 3lc ustawy o ervidencji h.rdnosci i dowodach

osobistych.

podkreslenia wymaga rv 1ym micjscu. i2 zasadnym rvydalc sig takie urcgulowanic kwestii

powiadamiania o nadaniu numcru PESI]L u' przcpisach ustawy o cividencji ludno6ci i dowodach

osobistych, aby osoba, kt6rei przedmiotowy rlunlcr jcst nadawany (lub jej ustawowy

przedstawiciel) - zatem nie tylko cudzoziemiec byla obligatoryjnic powiadamiana o lakcie

nadania. l,osiadanie wicdzy w tej materii .iest o tyle istotne. iZ numcr PIiSEL jak wynika z art. 3Ia

ust. I cytowanej ustawy numer PIISEL .iest to I I cyli'owy. staly symbol numeryczny,

w kt6rym szesc picrwszyclr cyfr oznacza datg

urodzenia (rok, miesi4c, dzieir), kolejne czterv - liczbq porzqdkowq i ple6 osoby, a ostatnia iest

cyfr4 kontroln4 slu2qcq do komputcrowej kontroli poprau'nosci nadancgo numeru e}'iderlcyj nego.

Numer Powszcchnego Illektronicznego Systemu I-,widcncii LudnoSci stanowi zatem dan4 osobow4

\v rozumieniu art. 6 ustaw)' o ochronic danych osoborvych Wynikaj4cy T art' 26 ust l ustawy o

ochronie danych osobowych obowiqzek doloZenia przez administratora danych szcze96lnej

starannosci w celu ochrony intcres6w os6b. kt6rvch dane dotycza wymaga, aby inlbrmacjc w tak

istotnym zakresie ,.docieraly" do samychpodmiot6lv zaitrteresttrvanych z urzgdu.
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