
Przeworsk, dnia ……………………  
 

……………………………………...…
             /imię i nazwisko męża/

……………………………………...…                                                   URZĄD MIASTA PRZEWORSKA     
                     /imię i nazwisko żony/

……………………………………...…                                                     URZĄD STANU CYWILNEGO

……………………………………..…                                                            UL. JAGIELLOŃSKA 10             
     /adres zamieszkania/

…………………………………….....                                                              37-200 PRZEWORSK
                 /nr telefonu kontaktowego/

ZGŁOSZENIE O NADANIE MEDALU ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE 

Zwracamy się z prośbą o wszczęcie procedury zmierzającej do nadania „Medalu za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie”, oraz zgłaszamy swój udział w uroczystości z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego
organizowanym przez Urząd Stanu Cywilnego w Przeworsku. 

Małżeństwo zawieraliśmy dnia .....................................................................................................

w Urzędzie Stanu Cywilnego w ....................................................................................................

Wyrażamy  zgodę  na  publikację  naszego  wizerunku  utrwalonego  na  zdjęciach  wykonanych  podczas
uroczystości  jubileuszowej  oraz  umieszczenie  naszych  danych  osobowych  w zakresie  imion  i  nazwisk  –
we wszelkich publikacjach dotyczących uroczystości jubileuszowej zamieszczanych na stronie internetowej
Urzędu Miasta Przeworska, lokalnej prasie, mediach oraz portalach społecznościowych.

Czytelne własnoręczne podpisy:

           męża ………………………………………        żony ………………………………………

DANE DOTYCZĄCE MĘŻA DANE DOTYCZĄCE ŻONY

nr ewidencyjny PESEL

nazwisko

imiona

imiona rodziców

ojca ojca

matki matki

data i miejsce urodzenia
miejsce miejsce

rok miesiąc dzień rok miesiąc dzień
poprzednie nazwiska

miejsce zameldowania na pobyt stały



                                KLAUZULA INFORMACYJNA ORAZ OŚWIADCZENIA ZGODY 
                                           NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna do formularzy służących do zbierania danych
osobowych – „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie”

Zgodnie z 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 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie  o ochronie  danych)
(Dz.U. UE.L.119.1 z 04.05.2016 r.)  informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Przeworska, 
z siedzibą ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, tel. 16 648 73 97.
2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się  odbywać  na podstawie art. 6 RODO oraz ustawy
z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz.U. Z 2019 r. Poz.25), oraz rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r., w sprawie szczegółowego trybu postępowania
w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń  oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U.2004 r. nr 272,
poz.2743 z późn. zm.) i w celu wykonywania czynności niezbędnych do nadania  i wręczenia odznaczenia
„Medal za długoletnie pożycie małżeńskie”.
3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych –  org@przeworsk.um.gov.pl
4) Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.; 
5)  Posiada  Pani/Pan  prawo dostępu do treści  swoich  danych  osobowych,  prawo do ich  sprostowania,  jak
również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
6)  Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  jeśli  Pani/Pana  zdaniem,
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych
będzie skutkował brakiem możliwości podjęcia przez Urząd Miasta w Przeworsku czynności mających na celu
wystąpienie z propozycją nadania odznaczeń.
8) Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, za wyjątkiem
podmiotów uczestniczących w procedurze nadania i wręczenia odznaczeń.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

………………………………………
(podpis męża i żony )

Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  podanych  przeze  mnie  moich  danych  osobowych  przez  Urząd  Miasta
Przeworska  w  celu  wykonywania  czynności  niezbędnych  do  nadania  i  wręczenia  odznaczenia  „Medal  za
długoletnie pożycie małżeńskie”.

Przeworsk, dnia …………….  …………………………………
                                                                                             (podpis męża i żony)


