
............................................................         Dębnica Kaszubska, dnia ..............……..
 /imię i nazwisko wnioskodawcy/
....................................................…...
/adres do korespondencji/
......................................................
/dane kontaktowe – nr tel., e-mail/ Wójt Gminy

Dębnica Kaszubska

WNIOSEK

o organizację uroczystości z okazji ……….  rocznicy ślubu

Jubilaci:

…………………………………………………………………………………………………..

/imiona i nazwiska Jubilatów/

Miejsce zamieszkania: 

…………………………………………………………………………………………………..

/adres zamieszkania Jubilatów/

Data i miejsce zawarcia małżeństwa:  

…………………………………………………………………………………………………..

                           /data i miejsce zawarcia małżeństwa przez Jubilatów/

Czy  Jubilaci  zostali  odznaczeni  Medalami  za  Długoletnie  Pożycie  Małżeńskie?

…………………………………………………………………………………………………

/odpowiedź: TAK / NIE/

Dodatkowe informacje o Jubilatach: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

/czas i okoliczności poznania się, liczba dzieci, wnucząt, prawnucząt, dorobek zawodowy i społeczny/

.............................................
/podpis wnioskodawcy/



……………………………………………. Dębnica Kaszubska, dnia …………………. 

                                                                                                            
…………………………………………….

/imię i nazwisko/ 

……………………………………………

/adres zamieszkania/                       

Przetwarzanie danych "zwykłych"

Czy  zgadza  się  Pani/Pan  na  przetwarzanie  danych  osobowych  takich  jak  imię
nazwisko,  miejsce  zamieszkania  oraz  wizerunku  przez  Urząd  Gminy  Dębnica  Kaszubska
z siedzibą ul.  ks.  Antoniego Kani 16a,  76-248 Dębnica Kaszubska,  w celu umieszczenia
artykułu  w  Gminnej  Gazecie  pn.  „Wieści  Gminne”  i  w  portalu  społecznościowym
Gminy?

 TAK  NIE

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
swoich  danych osobowych.  Cofnięcie  zgody nie  będzie  wpływać na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana  zgody przed jej wycofaniem.

………………………………….

………………………………….

          /data, czytelny podpis/



Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja,  niżej  podpisana/ny  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych1 w  celu
przygotowania przez Urząd Stanu Cywilnego w Dębnicy Kaszubskiej dla Wojewody Pomorskiego
kompletu dokumentów w sprawie nadania „Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, tj.:

1) wniosku o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie;
2) wykazu wniosków o nadanie  Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

oraz uzgodnienia sposobu jego wręczenia,

w podanym niżej zakresie:

Mężczyzna Kobieta

PESEL

Nazwisko

Imiona

Poprzednie nazwiska

Data i miejsce urodzenia

Obywatelstwo 

Imię ojca

Imię matki
Miejsce zameldowania na 
pobyt stały
Data zawarcia związku 
małżeńskiego
Nr telefonu do kontaktu

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody
nie  będzie  wpływać  na  zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie
udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

Czytelne podpisy osób wyrażających zgodę:

Mężczyzna Kobieta

Podpis:

Data złożenia 
podpisu:

1 klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych znajduje się na kolejnej stronie dokumentu



Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych

przygotowana  na  podstawie  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. z 2016 r. Nr 119) – RODO

Administratorem  danych  osobowych  jest  Wójt  Gminy  Dębnica  w  Urzędzie  Gminy  Dębnica
Kaszubska, ul. Ks. A. Kani 16A Dębnica Kaszubska. Zadanie realizowane jest w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Dębnicy Kaszubskiej.

W  Urzędzie  funkcjonuje  powołany  przez  Administratora  Inspektor  Ochrony  Danych,  z  którym
można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych: przy
użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@debnicakaszubska.eu.

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu przygotowania przez Urząd Stanu Cywilnego w
Debnicy Kaszubskiej  dla Wojewody Pomorskiego kompletu dokumentów w sprawie nadania
„Medalu  za Długoletnie  Pożycie  Małżeńskie”  oraz  w  razie  przyznania  medalu:  uzgodnienia
sposobu jego wręczenia. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla realizacji powyższego celu jest zgoda osoby,
której dane dotyczą. W każdej chwili osobie podającej dane przysługuje prawo do wycofania
zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

Podanie danych jest warunkiem umownym oraz jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów,
dla  których  dane  są  zbierane.  Brak  podania  danych  uniemożliwi  zgłoszenie  Wojewodzie
Pomorskiemu inicjatywy odznaczenia Państwa Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Zakres danych wynika z dokumentów przedkładanych przez Wojewodę do Prezydenta, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 25).

Dane osobowe zostaną przekazane Wojewodzie Pomorskiemu w celu wystąpienia przez wojewodę z
wnioskiem o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie do Prezydenta.  Dane mogą
zostać udostępnione  właściwym organom państwowym, jeśli  taki  obowiązek  będzie  wynikać
z przepisów prawa. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres przygotowywania dokumentacji dla Wojewody oraz
ustalania  sposobu wręczania  medalu,  a po zakończeniu tego okresu – przez odpowiedni czas
wynikający z przepisów prawa dotyczących obowiązku archiwizacji dokumentów.  

Osoba podająca dane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania
danych oraz prawo do przenoszenia  danych – o ile  inne  przepisy  prawa nie  uniemożliwiają
Administratorowi realizacji tych praw. 

Osoba podająca dane ma prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego, tj.  Prezesa Urzędu
Ochrony  Danych  Osobowych,  w  przypadku  gdy  uzna,  że  przetwarzanie  danych  narusza
obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych. 

Administrator  danych  nie  ma  zamiaru  przekazywać  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

Podczas  przetwarzania  danych  zbieranych  dla  ww.  celów  nie  dokonuje  się  zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.


	Wójt Gminy
	WNIOSEK
	

