
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informujemy, iż:

 1)  Administratorem Państwa  danych  osobowych  jest  Burmistrza  Miasta  i  Gminy

Oleśnica,  z  siedzibą  przy  ul.  Nadstawie  1  ,  28-220  Oleśnica

sekretariat@gminaolesnica.pl,  tel. 41 3774036

2) Kontakt z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem

email:  inspektor@cbi24.pl

3)  Państwa  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  wypełnienia  obowiązku

prawnego ciążącego na administratorze,  którym jest realizacja nadania i wręczenia

medalu za długoletnie pożycie małżeńskie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO, a

także na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do

uzyskania  danych  osobowych  na   podstawie  przepisów  prawa,  w  szczególności

Wojewoda  Świętokrzyski  i  Kancelaria  Prezydenta  Rzeczypospolitej   Polskiej.

Odbiorcami mogą być także podmioty, z którymi Administrator podpisał lub podpisze

umowy  o  powierzenie  przetwarzania  danych  osobowych.  

5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji

wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym  czasie w celach archiwalnych, przez okres oraz

w  zakresie  wymaganym  przez  przepisy  prawa.  

6)  Posiadają Państwo prawo żądania od administratora:  dostępu do swoich danych

osobowych,  ich  sprostowania,   usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  do

wniesienia  sprzeciwu  wobec  takiego  przetwarzania  oraz  prawo  do   przenoszenia

danych,  jednak  cześć  tych  praw  może  być  ograniczona  innymi,  obowiązującymi

przepisami, a także  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

przetwarzanych  na  podstawie  tej  zgody.  

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes

Urzędu  Ochrony  Danych   Osobowych.  

8)  Podanie  danych  wskazanych  we  wniosku  jest  wymogiem  ustawowym.  W

przypadku  danych,  co  do  których  wyrażana   jest  zgoda,  podanie  danych  jest
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dobrowolne  i  może  być  w każdej  chwili  cofnięte,  przy  czym cofnięcie  zgody nie

będzie  wpływać  na  zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego przed wycofaniem

zgody.  

9) Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich ani nie stosujemy podczas

przetwarzania danych osobowych  zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

profilowania.  

Podpisy  wnioskodawców:  

    mąż:..................................................           żona:..................................................  



Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych (imienia i nazwiska,

miejscowości  zamieszkania)  oraz   wizerunków  w  celu  publikacji  na  stronie

internetowej Gminy Oleśnica www.gminaolesnica.pl oraz w mediach  internetowych i

wydaniu  papierowym   gazety  gminnej   „Oleśnickie  Echa”.  

 Podpisy wnioskodawców: 

    mąż:..................................................           żona:..................................................

 

O B J A Ś N I E N I A

Medale  za  Długoletnie  Pożycie  Małżeńskie  przyznawane  są  przez  Prezydenta

Rzeczpospolitej  Polskiej  na  podstawie   ustawy  z  dnia  16  października  1992  r.  o

orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475) oraz rozporządzenia  Prezydenta

Rzeczpospolitej 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.).  Inicjatywę odznaczenia Państwa

Medalami  za  Długoletnie  Pożycie  Małżeńskie  zgłasza  tutejszy  Urząd  Stanu

Cywilnego Wojewodzie Świętokrzyskim, który po weryfikacji przekazuje wnioski o

nadanie medali do Kancelarii  Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Czas oczekiwania

na przyznanie Medali przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wynosi średnio około

6 miesięcy  od dnia przekazania wniosków przez Urząd Stanu Cywilnego w Oleśnicy

do Świętokrzyskiego Urzędu  Wojewódzkiego w Kielcach.  Po przyznaniu Medali za

Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymują Państwo list gratulacyjny od Prezydenta

Rzeczpospolitej Polskiej. Urząd Stanu Cywilnego w Oleśnicy zorganizuje uroczystość,

w trakcie której pary obchodzące jubileusz odznaczone zostaną medalami wręczonymi

przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica w imieniu  Prezydenta RP.  O terminie i



miejscu  uroczystości  powiadomieni  zostaną  Państwo  w  stosowym  zaproszeniu.

Niniejszy wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Oleśnicy. Siedziba

Urzędu Stanu Cywilnego znajduje się przy  ul. Nadstawie 1 , pokój 9, tel. 41 3774036.

Urząd Stanu Cywilnego w Oleśnicy  obsługuje  w godzinach 7:00-15:00.


