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22 usługi:
Nazwa
REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH
RDK jest rejestrem dobrowolnym, opartym o decyzję obywatela. Powstał w celu
usprawnienia komunikacji pomiędzy administracją publiczną, a osobami fizycznymi,
które przekażą swoje dane do RDK.
Dane gromadzone w RDK to:
-numer telefonu komórkowego,
-adres e-mail.
Dane powyższe może dopisać do rejestru każda osoba pełnoletnia posiadająca
numer PSEL.
Dane kontaktowe można w każdej chwili zmienić lub usunąć.
Wymagane dokumenty i wnioski:
1. Wypełniony i podpisany wniosek o przekazanie danych do rejestru danych
kontaktowych/ o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych/ o
usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych;
2. Dowód osobisty lub paszport.
Opłaty skarbowe i inne: usługa bezpłatna.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Wpis lub zmiana danych kontaktowych – dane są dostępne w RDK od razu po ich
potwierdzeniu kodem otrzymanym przez obywatela w formie sms i/lub na skrzynkę e-mail
(w zależności od podanych danych).
Usunięcie danych następuje natychmiast.

Odpowiedzialny za usługę: Katarzyna Orzechowska, Monika Nowicka, Justyna
Żebrowska-Dudek
Nr pokoju: 6, 7
Nr telefonu: (52) 387 01 16
Godz. pracy: wtorek 730 – 1630 poniedziałek – piątek 730 - 1515
Tryb odwoławczy: brak

Uwagi:
1. Dane do RDK można przekazać osobiście w Referacie Spraw Obywatelskich
Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim i w Urzędzie Stanu Cywilnego w Solcu
Kujawskim lub przez Internet przy pomocy profilu zaufanego lub e-dowodu.
2. Dane kontaktowe do RDK można przekazać składając wniosek o wydanie
dowodu osobistego.
3. Przekazanie danych kontaktowych musi zostać potwierdzone 6- cyfrowymi,
Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, 86-050 Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7
tel. (52) 387 01 04, fax (52) 387 12 53
www.soleckujawski.pl
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22 jednorazowymi kodami potwierdzającymi, które w zależności od podanych
danych, są przesyłane w formie sms lub na skrzynkę e-mail. Jeśli dane
kontaktowe nie zostały potwierdzone w urzędzie lub przez Internet, wówczas
obywatel musi potwierdzić je samodzielnie w ciągu 24 godzin.
Niepotwierdzone dane zostaną usunięte.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. 2020, poz. 346 ze zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
rejestru danych kontaktowych (Dz. U. z 2019, poz. 2467).
1.

Data ostatniej aktualizacji: 5 marca 2021 r.
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