……………………………..

Trzebnica, dnia …………………

(imiona i nazwiska)

……………………………..
(adres)

……………………………..
……………………………..
(telefon)

Pan
Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

WNIOSEK
O NADANIE MEDALI
ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
DANE OSOBOWE

MĘŹCZYZNA

KOBIETA

IMIONA I NAZWISKA

NAZWISKA RODOWE

DATA i MIEJSCE
URODZENIA
IMIONA RODZICÓW
NAZWISKA RODOWE
MATKI
DATA ZAWARCIA
ZWIĄZKU
MAŁŻEŃSKIEGO
PESEL

ADRES ZAMELDOWANIA

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacją o przetwarzaniu danych osób
fizycznych w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy.

…………………………………………
(podpisy wnioskodawców)
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Trzebnica, dnia 28 czerwca 2019 r.

Informacja
Na podstawie 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.
Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1)

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica, dane będą
przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100
Trzebnica,
2) dane będą przetwarzane w związku ze sporządzeniem wniosku o nadaniem medali „Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”,
3) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze,
4) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa,
5) dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa,
6) ma Pan/Pani prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7) podanie danych jest wymogiem ustawowym,
8) jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania na podstawie art. 19 ustawy z dnia 16 października
1992 r. o orderach i odznaczeniach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 25 z późn. zm.) 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. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.),
9) niepodanie danych uniemożliwi przeprowadzenie procedury związanej z nadaniem medali
„ Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
10) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
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