
Załącznik nr 3 do ZARZĄDZENIA Nr 9/2019 

Prezesa Krajowej Rady Notarialnej 

z dnia 11 października 2019 r. 
 

L. dz.k. ..................................... 

 

WNIOSEK O PRZESZUKANIE NOTARIALNEGO REJESTRU 

TESTAMENTÓW/DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH  

WNIOSEK 

 
 

Wnoszę o przeszukanie Notarialnego Rejestru Testamentów/dostęp do danych osobowych  

                    

TESTATOR 

 
Nazwisko Imię 

Imię ojca Imię matki 

Numer identyfikacyjny (w Polsce numer PESEL) Data urodzenia 

Miejsce urodzenia Kraj urodzenia 

 

 

 

 

PODPISY  
Data 

 

............................ 

Wnioskodawca 

 

................................................................. 

Notariusz 

 

.......................................................................... 

 

 

 

 

  



 

L. dz.k. ..................................... 

 

POTWIERDZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W 

NOTARIALNYM REJESTRZE TESTAMENTÓW  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH W NORT 

 Zgodnie z art. 15 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO - ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że Pani/Pana dane są przetwarzane w Notarialnym 

Rejestrze Testamentów, którego administratorem danych jest Krajowa Rada Notarialna z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Dzikiej 19/23, zwana dalej KRN. Można się z nami kontaktować w następujący 

sposób: listownie: ul. Dzika 19/23, 00-172 Warszawa, za pomocą poczty elektronicznej: 

biuro@krn.org.pl.                   

CELE PRZETWARZANIA  I KATEGORIE DANYCH 

 

 

 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji testamentu w bazie danych - Notarialny 

Rejestr Testamentów (dalej NORT). Zamieszczenie informacji jest bezpłatne i dobrowolne. Dane 

przetwarzane są również w celach archiwalnych i dowodowych. Podstawą przetwarzania jest prawnie 

uzasadniony interes realizowany przez administratora danych.  

W NORT przetwarzane są następujące kategorie danych: dane Testatora w postaci: imion i nazwiska, 

imion matki i ojca, numeru identyfikacyjnego PESEL, daty, miejsca i kraju urodzenia, daty złożenia 

testamentu i wprowadzania zmian lub usunięcia wniosku z NORT.  

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest firma przetwarzająca dane w imieniu KRN tj. firma 

informatyczna świadcząca usługi administrowania systemem oraz notariusze w Polsce. Przy czym 

przez cały czas życia testatora rejestr nie jest jawny. Informacje o testamencie zarejestrowanym w 

NORT można uzyskać jedynie w kancelarii notarialnej (w Polsce lub kraju zrzeszonym w ARERT). 

Uzyskanie dostępu do danych jest możliwe dopiero po przedłożeniu odpisu skróconego aktu zgonu 

lub innego dokumentu, z którego wynika, że testator już nie żyje.  

Dane przechowywane są bezterminowo, w sytuacji złożenia wniosku o usunięcie wpisu Pani/Pana 
dane nie będą widoczne w wynikach wyszukiwania w NORT (po śmierci testatora), będą natomiast 
przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych.   

 

 

INFORMACJE O PRAWACH OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ  

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO1) przysługuje Pani/Panu: prawo do 
sprostowania (poprawiania) swoich danych (prawo to realizowane jest w NORT poprzez dostarczenie 

do jakiejkolwiek kancelarii notarialnej wniosku o zmianę danych lub sprostowanie wpisu); prawo do 
usunięcia danych osobowych (prawo to realizowane jest w NORT poprzez dostarczenie do 
jakiejkolwiek kancelarii notarialnej wniosku o wykreślenie wpisu); prawo do ograniczenia 
przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do 
wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

Pani/Pana dane nie są i nie będą profilowane i nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 



Wniosek o uzyskanie kopii danych osobowych 

Testator wnioskuje o uzyskanie informacji z NORT (kopii danych osobowych)                             □ 

Testator nie wnioskuje o uzyskanie informacji z NORT (kopii danych osobowych)                         □ 
 

Dane identyfikacyjne 

Imię i nazwisko Numer identyfikacyjny (numer PESEL) 

PODPISY  
Data 

 

............................ 

Wnioskodawca (Testator) 

 

................................................................. 

Notariusz 

 

.......................................................................... 

 


