Formularz USC-20.1
Teresin, dnia …………………………...
………………………………………………..
(imiona i nazwiska)
………………………………………………………..

………………………………………………..
(adres zamieszkania)

………………………………………………………..
Nr telefonu do kontaktu:

…………………………………………….
Urząd Stanu Cywilnego
w Teresinie

WNIOSEK
ZGŁOSZENIE JUBILEUSZU 50–LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Zwracamy się z prośbą o wystąpienie z wnioskiem do Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Medali za długoletnie pożycie małżeńskiego dla Państwa:
……………………………………………………………………………………………
(imiona i nazwiska pary małżeńskiej)

data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego:
……………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku, zgodnie z przepisami wynikającymi z
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z wystąpieniem z inicjatywą do
Wojewody Mazowieckiego o wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie medali za długoletnie pożycie
małżeńskie. Oznacza to, że w zakresie danych przetwarzanych na potrzeby inicjatywy oraz później na potrzeby
organizacji uroczystości, Wójt Gminy Teresin staje się administratorem tych danych. Zdjęcia z uroczystości będą
publikowane na stronie gminy www.teresin.pl , oraz w informatorze Gminy i prasie lokalnej.
Podpisanie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne celem wystąpienie Wójta Gminy Teresin z inicjatywą o nadanie
medali.
Zostałem poinformowany/a o przysługującym mi prawo do moich danych, możliwości ich poprawienia, żądania
zaprzestania ich przetwarzania.
W załączeniu informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych.

…………………………………….
Podpis męża

…………………………………….
Podpis żony

INFORMACA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOYCH
Niniejszą informację otrzymaliście Państwo w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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 95/46WE ( ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach oraz rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004
r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach nadawania orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich
dokumentów)

ADMINISTRATOR DANYCH
OSOBOWYCH (ADO)

Administratorem Państwa danych jest wójt gminy Teresin, z siedzibą w Teresinie, ul. Zielona nr 20,
96-515 Teresin.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem – można się skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres siedziby: ul. Zielona nr 20 , 96-515 Teresin
- przez e-mail usc@teresin.pl
- telefonicznie 46 864-25 -54

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w
sprawach związanych z ochrona danych osobowych poprzez e-mail: ido.gminy@teresin.pl lub
pisemnie na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zgłoszenia Wojewodzie Mazowieckiemu inicjatywy
odznaczenia Państwa Medalem Za Długoletnie Pożycie na podstawie przepisów ustawy o Orderach i
Odznaczeniach (Dz.U. z 2018r. poz. 400 z późn. zm.).

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane zostaną udostępnione Wojewodzie Mazowieckiemu,
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o nadanie odznaczenia.

OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu
celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, będą one przechowywane jedynie w celach
archiwalnych, przez okres 100 lat, który wyznaczony został na podstawie rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych wyznaczony przez okres niezbędny
okresie wskazanym przepisami prawa w Urząd stanu cywilnego sporządza projektu wniosku, następnie
po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, przesyła projekt wniosku do
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie
odznaczenia za długoletnie pożycie. Wnioski przechowywane są 100 lat.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI
DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub
miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

INFORMACJA O
WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI
PODANIA DANYCH ORAZ
KONSEKWENCJA
NIEPODANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem podjęcia przez uprawnione organy
inicjatywy wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia wynikające ustawy o orderach i
odznaczeniach oraz rozporządzenia Prezydenta RP w sprawie szczegółowego postępowania w
sprawach nadawania orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

ZAUTOMATYZOWANE
PODEJMOWANIE DECYZJI,
PROFILOWANIE

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich.

w

celu

przedstawienia

