
URZĄD STANU CYWILNEGO
w Rawie  Mazowieckiej

Wniosek o nadanie medalu
za długoletnie pożycie małżeńskie

Dane dotyczące męża:
PESEL ……………………………………………………………………….………………………………………………….
Nazwisko i imię …………………………………………………………………………...……………………………..
Imiona rodziców: ojciec ………………………….….. matka …………………………………..………………
Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………….………
Poprzednie nazwiska …………………………………………………………………………….…………………….
Miejsce zameldowania na pobyt stały …………………………………….…………………………………..

Dane dotyczące żony:
PESEL ……………………………………………………………………………………………………...………………….
Nazwisko i imię ………………………………………………………………………..………………………………...
Nazwisko rodowe ………………………………………………………………………….……………………………
Imiona rodziców: ojciec ………………...……………….... matka ……………………………….…………..
Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………….………………………………
Miejsce zameldowania na pobyt stały ……………………...………………………………………………..

Data i miejsce zawarcia małżeństwa ……………………………………………….………………………….

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………...……………………………………

---------------------------------                                                        --------------------------------------
   / podpis męża /                                                                                 / podpis żony  /

Rawa Mazowiecka, dnia …………………………



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………...……...………………………………………..

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:  Imienia Nazwiska oraz wizerunku, publikacją

na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  Rawa Mazowiecka,  Urzędu  Gminy,  oficjalnym  profilu  Urzędu

Miasta Rawa Mazowiecka, na portalu społecznościowym Facebook oraz w materiałach informacyjnych i

promocyjnych Miasta w związku z  przyznaniem medali Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie.

Jednocześnie  oświadczam,  że  zostałem/am  poinformowany/a o  przysługującym  mi  prawie  dostępu  do

treści  tych  danych  oraz  ich  poprawiania,  wycofania  zgody  na ich  przetwarzanie  w każdym czasie,  jak

również oświadczam, że podanie tych danych było dobrowolne. 

Podstawa prawna:

pkt  32,  pkt  42,  pkt  43,  pkt  171  preambuły,  art.  4  pkt  11,  art.  5  ust.  1  lit.  b,  art.  7  Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 – Dz. U. UE L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1. 

.

………………………………………… …………………………………………

podpis męża podpis żony

Klauzula informacyjna:
1) TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA: Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rawa

Mazowiecka z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka;
2) DANE  KONTAKTOWE  ADMINISTRATORA:  Z  administratorem  danych  można  się  skontaktować

poprzez adres email um@rawamazowiecka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
3) DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: Z inspektorem ochrony danych można się

kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz
korzystania  z  praw  związanych  z  przetwarzaniem  danych  poprzez  email  iod@miastorawa.pl,
pisemnie  na  adres  siedziby  administratora  lub  pod  numerem  telefonu  Urzędu  Miasta  Rawa
Mazowiecka 46 8142180.  

4) Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  promowania  informacji  o  organizowanych  przez
Administratora  wydarzeniach  w związki  z  przyznaniem  jubilatom  okolicznościowych  medali  za
długoletnie pożycie małżeńskie.

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do publikacji wizerunku.
6) Przetwarzanie Pani/a danych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę, która może

zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do
jej wycofania. 

7) Dane  będą  mogły  być  również  przetwarzane  w  związku  z  dochodzeniem/obroną  roszczeń,  w
związku z prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora.

8) Pani/a dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9) Ma  Pan/i  prawo  do  żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania,  a  także prawo do żądania przenoszenia danych,  przy czym realizacja każdego z
praw będzie przysługiwała w przypadkach i na zasadach określonych w art. 15-22 RODO. 

10) Pani/a dane będą przetwarzane do czasu ustania celów promocyjnych lub wycofania zgody. W
związku z obroną przed roszczeniami dane mogą być przetwarzane do czasu ich przedawnienia.

11) Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie prawa.
12) Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na przetwarzanie realizowane

przez Administratora.


