
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
 w związku czynnościami niezbędnymi do nadania i wręczenia odznaczenia 

„Medal za długoletnie pożycie małżeńskie”.
W związku z realizacją wymogów 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)  (zwane  dalej  „RODO”),  Administrator
informuje  o zasadach  oraz  o  przysługujących  Pani/Panu  prawach  związanych  z przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych.

1.  Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Wójt  Gminy  Stanisławów,  z siedzibą  przy
ul. Rynek 32 w Stanisławowie (05-304 Stanisławów).

2. Z inspektorem ochrony danych (zwany dalej „IOD”) wyznaczonym przez Administratora może się
Pani/Pan kontaktować w następujący sposób:
a) pocztą tradycyjną na adres: IOD, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, 
b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@stanislawow.pl.
Do  IOD  należy  kierować  wyłącznie  sprawy  dotyczące  przetwarzania  Pani/Pana  danych
osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

3.  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO,  tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
w związku ustawą z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 2018r.
poz. 400)  oraz  rozporządzenia  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  15  grudnia  2004r.
w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz
wzorów  odpowiednich  dokumentów  (Dz.U.  z  2004r.  nr  272,  poz.  2743  )  w  celu  wykonywania
czynności  niezbędnych  do  nadania  i  wręczenia  odznaczenia  „Medal  za  długoletnie  pożycie
małżeńskie”.

4.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  żadnym  odbiorcom  danych,  za  wyjątkiem
podmiotów uczestniczących w procedurze nadania i wręczenia odznaczeń. Administrator może
ujawnić na podstawie zgody dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko i w przypadku wyrażenia
zgody  wizerunek  osoby  z  uroczystości  wręczenia  odznaczenia  za  pośrednictwem  środków
masowego przekazu, w tym mediów społecznościowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo:
    a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
    b) do sprostowania (poprawiania) danych,
    c) do usunięcia danych osobowych,
    d) do ograniczenia przetwarzania danych,

e) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych
osobowych  będzie  skutkował  brakiem  możliwości  podjęcia  przez  Urząd  Gminy  Stanisławów
czynności mających na celu wystąpienie z propozycją nadania i wręczenia odznaczeń. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.







Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
uczestnika uroczystości wręczenia odznaczenia 

„Medal za długoletnie pożycie małżeńskie”.

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Wójta  Gminy  Stanisławów  mającego  siedzibę
w Stanisławowie (05-304 Stanisławów) ul.  Rynek 32, na zasadach określonych w rozporządzeniu
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 moich danych osobowych w związku z udziałem
w  dniu  27.06.2019  r.  w  uroczystości  wręczenia  odznaczenia  „Medal  za  długoletnie  pożycie
małżeńskie”.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Wójta Gminy Stanisławów mojego wizerunku utrwalonego
w czasie   uroczystości  wręczenia  odznaczenia  „Medal  za  długoletnie  pożycie  małżeńskie”  za
pośrednictwem środków masowego przekazu, w tym mediów społecznościowych.

Jestem świadomy przysługującego mi prawa do kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą.

Stanisławów, dn. ...........................                                 .............……………………………………. 
            (miejscowość, data)  (podpis uczestnika )


