................................................................
(imię i nazwisko)

….................... dnia.............................
(miejscowość)

…............................................................
…............................................................
(miejsce zamieszkania, (adres do korespondencji)

Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
w Rudzińcu
W związku z 50-tą rocznica naszego ślubu, zwracamy się z prośbą o wystąpienie
z wnioskiem do Wojewody o nadanie nam odznaczeń „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

….......................................................................................................................................................
(imiona i nazwiska Jubilatów)
…......................................................................................................................................................
(data i miejsce zawarcia małżeństwa )
…......................................................................................................................................................
(adres zameldowania na pobyt stały jubilatów)
….....................................................................................................................................................
(numer telefonu - dane dobrowolne podane w celu bezpośredniego kontaktu)

….....................................................
(podpis żony)

…......................................................
(podpis męża)

Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1,
informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy mający siedzibę
w Urzędzie Gminy Rudziniec ul. Gliwicka 26 44-160 Rudziniec, kontakt mailowy pod
adresem: usc@rudziniec.pl;
2) wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo
skontaktować w sprawach ochrony Waszych danych osobowych i realizacji przysługujących
Państwu praw pod adresem: e-mail: oc@rudziniec.pl; telefon: 32 4000 723; lub pisemnie na
adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1);
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą - w celu zgłoszenia Wojewodzie
Śląskiemu zamiaru nadania Państwu Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz w razie
przyznania medalu uzgodnienia sposobu jego wręczenia na podstawie Ustawy z dnia 16
października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO1);
4) Odbiorcy danych:
- Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Wojewoda Śląski oraz Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej, a także inne podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani
organizacji międzynarodowej;
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Urząd Stanu Cywilnego przez
25 lat po zakończeniu Państwa sprawy, następnie zostaną przekazane do Archiwum
Państwowego w Katowicach, gdzie będą przetwarzane wieczyście;
7) posiadają Państwo prawo do wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami
prawa do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
8) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie
Twoich danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie;
9) Informacja o wymogu/dobrowolności padania danych. Podanie przez Państwo
danych jest - wymogiem ustawowym wynikającym z Ustawy z dnia 16 października 1992 r.
o orderach i odznaczeniach, ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości
zrealizowania zadania ustawowego;
10) decyzje podejmowane wobec Ciebie i Twoich danych osobowych nie będą
podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich
profilowania.
Rozporządzenie 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 (ogólnego
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