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Urząd Gminy 
w Rościszewie 

KARTA PROCESU 
Numer 

dokumentu: 

KU-RSO/5 

REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH 

Wydanie I 
z dnia 02.01.2020 

Strona: 1 z 2 

Nazwa usługi:  

- rejestracja, aktualizacja i usunięcie danych kontaktowych 

Wymagane dokumenty: 

a/ w urzędzie 

o wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w RDK – druk do 
pobrania 

o dokumenty tożsamości  ( do wglądu) 

o kody otrzymane w smsie lub emailu (telefon lub tablet) w celu potwierdzenia danych w RDK 
przy urzędniku 

b/ przez internet 

o  login z hasłem do profilu zaufanego albo e-dowód 

o telefon komórkowy lub dostęp do skrzynki mailowej 

Opłaty: 

-bezpłatnie 

Termin załatwienia sprawy: 

- wniosek złożony w urzędzie realizowany jest niezwłocznie w obecności wnioskodawcy 

- wniosek złożony przez internet : dane do rejestru przekazuje, aktualizuje lub usuwa 

samodzielnie osoba fizyczna przy użyciu usługi online udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji. 

Złożona informacja musi być podpisana podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

Miejsce załatwienia sprawy: 

W dowolnym Urzędzie Gminy 

Tryb odwoławczy: 

Nie dotyczy 
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Podstawa prawna: 

-ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2019 r. poz. 2294); 

-rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych 

kontaktowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2467) 

Uwagi: 

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-rejestru-danych-kontaktowych-rdk 

- wpisane lub zmienione dane kontaktowe będą dostępne w RDK od razu po ich potwierdzeniu 

kodem przez urzędnika, 

-usunięte dane będą zlikwidowane  natychmiast, nie potrzeba ich potwierdzać kodem 

-w danych kontaktowych należy podać numer telefonu lub adres e-mail lub oba; 

- w każdej chwili można zmienić, zaktualizować lub usuną dane z RDK. Jeśli dane kontaktowe 

nie zostały potwierdzone w urzędzie lub przez internet – można to zrobić później ( w ciągu 24 

godzin od otrzymania kodu potwierdzającego); 

-dostęp do danych mają tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne w 

związku z usługami i zadaniami publicznymi realizowanymi na rzecz osób fizycznych 
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