Obrzycko, dnia…………………………

……………………………………………………………………
/Nazwisko i imiona osób składających wniosek/
……………………………………………………………………
/Adres zamieszkania/
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
*/Telefon/

Urząd Stanu Cywilnego
USC.5356.
w Obrzycku

.

WNIOSEK O NADANIE MEDALU
ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
DANE DOTYCZĄCE MĘŻA

DANE DOTYCZĄCE ŻONY
nr PESEL
Nazwisko
Imiona
imiona rodziców
ojca

ojca
matki

matki
data i miejsce urodzenia
miejsce

miejsce
dzień

miesiąc

rok

dzień
poprzednie nazwiska

miesiąc

rok

miejsce zameldowania na pobyt stały

data zawarcia związku małżeńskiego (cywilnego) i miejsce USC:

Podpisy wnioskodawców:

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymania Medali za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie, na publikację naszych danych(imion i nazwisk, miejsca zamieszkania), wizerunku na
stronie misata, oraz przekazywanie prasie lojalnej, w celu informowania o działalności miasta
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych:
mąż: …………………………………….

żona: ……………………………………..

OBJAŚNIENIA

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach ( Dz. U.
z 2019 r. poz. 25 ze 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. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743 ze zm.).
Inicjatywę odznaczenia Państwa Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zgłasza tutejszy Urząd
Stanu Cywilnego Wojewodzie Wielkopolskiemu, który po weryfikacji przekazuje wnioski o nadanie
medali do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Czas oczekiwania na przyznanie Medali przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wynosi średnio
około 6 miesięcy od dnia przekazania wniosków przez Urząd Stanu Cywilnego w
Obrzycku do
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Po przyznaniu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymają Państwo list gratulacyjny od
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Urząd Stanu Cywilnego w Obrzycku zorganizuje uroczystość, w
trakcie której pary obchodzące jubileusz odznaczone zostaną medalami wręczonymi przez Wójta Gminy
Obrzycko/ Burmistrza Miasta Obrzycko w imieniu Prezydenta RP.
O terminie i miejscu uroczystości powiadomieni zostaną Państwo w stosownym zaproszeniu.
Niniejszy wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Obrzycku osobiście. Siedziba Urzędu
Stanu Cywilnego znajduje się przy ul. Rynek 19 pierwsze piętro, p. nr 10,
tel. (61) 44 22 634. Urząd Stanu Cywilnego w Obrzycku obsługuje klientów w poniedziałki
w godzinach: 7:00-16:00, od wtorku do środy w godzinach:
07:00-15:30 w czwartki od 7:00 do
15:00 do oraz w piątki w godzinach: 7:00-13:00.
W myśl ustawy dotyczącej przetwarzania danych osobowych Urząd Stanu Cywilnego nie ma uprawnień
do skierowania do Państwa pisemnego zapytania o zgodę. Dlatego jubilaci muszą sami zgłosić ten fakt.
Ci, którzy się nie zgłoszą, nie zostaną ujęci w zbiorowym wniosku przekazywanym za pośrednictwem
Wojewody Wielkopolskiego do Prezydenta RP.

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) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Obrzycko
ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Wojciech Musiał, Tel. 61 2913187
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań gminy,
w szczególności, na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
• w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r ,
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych,
8) Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków
wynikających z przepisów prawa.

