
       

Data i czytelny podpis 

       

Data i czytelny podpis 

 

Proszę o przekazanie Wojewodzie Wielkopolskiemu projektu wniosku o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie dla Państwa             

nr telefonu**:               

adres do korespondencji**:            

               

Oświadczam, że wyrażam zgodę: 

☐ na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO w celu przesyłanie informacji 

związanych z obchodzonymi przeze mnie jubileuszami za pomocą poczty tradycyjnej, telefonicznie oraz osobiście**. 

☐ że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Kaźmierz, a także na publikację 

mojego wizerunku utrwalonego podczas uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, na stronie 

internetowej Gminy Kaźmierz www.kazmierz.pl, profilu społecznościowym Gminy Kaźmierz 

https://www.facebook.com/GminaKazmierz/ oraz w bezpłatnym biuletynie informacyjnym „Obserwator Kaźmierski” 

i lokalnej prasie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu promocji Gminy Kaźmierz i informacji o wydarzeniu. 

 

 

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  

 rok  miesiąc  dzień  rok  miesiąc  dzień 

poprzednie nazwiska* 

  

miejsce zameldowania na pobyt stały 

  

data zawarcia związku małżeńskiego 

 rok  miesiąc  dzień 

*Należy podać nazwisko rodowe z poprzedniego małżeństwa lub sprzed zmiany w trybie administracyjnym. 

http://www.kazmierz.pl/
https://www.facebook.com/GminaKazmierz/


Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kaźmierz reprezentowana przez Wójta z siedzibą 

przy ul. Szamotulskiej 20, 64-530 Kaźmierz, tel. 61 291 80 65, mail: gmina@kazmierz.pl 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych 

w Urzędzie Gminy w Kaźmierzu mailowo pod adresem: iod@kazmierz.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a. złożenia wniosku o nadanie Pani/Panu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

b. w celu i zakresie określonym w treści wcześniej udzielonej zgody, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: 

a. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa; 

b. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu 

do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do 

przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wymienionych 

w punkcie 3 celu/celów. 

11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 

        

Data i czytelny podpis 

       

Data i czytelny podpis 

mailto:gmina@kazmierz.pl
mailto:iod@kazmierz.pl

