
..................................................................     Kamień Pomorski, …….......................... 
               (imię i nazwisko wnioskodawcy ) 

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

.................................................................. 
                  (nr telefonu do kontaktu) 

                        
     KIEROWNIK 

     URZĘDU  STANU  CYWILNEGO 

                        W  KAMIENIU POMORSKIM 

 

WNIOSEK  O  NADANIE  

 MEDALI  ZA  DŁUGOLETNIE  POŻYCIE  MAŁŻEŃSKIE  

 

1) Dane dotyczące  Jubilatów: 

      MĘŻCZYZNA                KOBIETA 

     

        PESEL            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  -    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        

 Nazwisko    ..........................................    ............................................. 

 Nazwisko rodowe  ..........................................    ............................................ 

 Imię (imiona)   ..........................................    ............................................. 

 Data urodzenia  ..........................................    ............................................. 

 Miejsce urodzenia  ..........................................    ............................................. 

 Imiona rodziców (ojciec) ..........................................    ............................................ 

      (matka) ..........................................    ............................................. 

 Nazwisko rodowe matki ..........................................    ............................................. 

 Obywatelstwo   ..........................................    ............................................. 

2) Data i  miejsca  zawarcia  związku  małżeńskiego Jubilatów: 

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

3) Miejsce  zameldowania  na  pobyt  stały Jubilatów: 

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

4) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się na 

odwrocie wniosku i wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

……………………………………………………  …………………………………………………… 

     (własnoręczny podpis wnioskodawcy)         (własnoręczny podpis współmałżonka) 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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 (zwanego dalej: RODO), informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Kamienia Pomorskiego, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień 

Pomorski, tel. 91 3821142, um@kamienpomorski.pl.                                     

2) Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Stary Rynek 1, 72-400 

Kamień Pomorski, adres e-mail: usc@kamienpomorski.pl, tel. 91 3823959. 

  

3) Odbiorcą danych osobowych, w przypadku przedstawienia wniosku o nadanie odznaczenia Prezydentowi, jest 

Prezydent RP i Kancelaria Prezydenta RP – adres siedziby: ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, kontakt mailowy: 

listy[at]prezydent.pl lub telefoniczny: (48 22) 695-29-00; w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych 

możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, Panem Piotrem Nowakowskim, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: kprp.iod[at]prezydent.pl; 

4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa w celu przeprowadzenia procedury zgłoszenia  i rozpatrzenia wniosku                 

o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie – art. 29 ust. 1 w zw. z art. 19 w zw. z art. 2 ust. 3 ustawy                         

o orderach i odznaczeniach. 

5) Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych we wniosku jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji 

procedury związaniem z przyznaniem Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

6) Podanie danych osobowych wymaganych we wniosku stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych                      

w celu opisanym w pkt 4 – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

7) Podmiot przetwarzający ustanowił inspektora ochrony danych osobowych w osobie Dariusza Łydzińskiego. 

8)  Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych: 

- adres korespondencyjny:  ZBROJA ADWOKACI Kancelaria Adwokacka Patryk Zbroja  

ul. Księcia Bogusława X 9/4, 70-440 Szczecin 

- adres e-mail:    dariusz@4itsecurity.pl  

- telefon:    607603890 

 

9) Pani/Pana dane będą̨ przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych do czasu 

wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę̨ tego przetwarzania lub do czasu wniesienia 

przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Podane przez Państwa dane osobowe po zrealizowaniu celu, 

dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres wynikający                      

z przepisów prawa i wewnętrznych regulacji Administratora.  

 

10) W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania i prawo cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu 

do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, gdy są̨ nadmiarowe lub nieprawdziwe, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych                                  

z Pani/Pana szczególną̨ sytuacją, lub gdy są̨ one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania,                               

w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Przysługuje Pani/Panu prawo 

do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, w tym ich udostępniania,                                      

w każdym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

 

11) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

                Prezes Urzędu Danych Osobowych 

                ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

                Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze od: 10:00 – 13:00 

12) Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.  

13) W trakcie przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania. 

 

mailto:um@kamienpomorski.pl
mailto:usc@kamienpomorski.pl

