Oświadczenie
do sporządzenia wniosków o nadanie medalu
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

Dane męża

Dane żony

1. Nazwisko

.......................................

…...............................…..

2. Imię / imiona

................................…..

………………………….

3. Nazwisko rodowe
(lub poprzednie)

...............................…….

………………………….

4. Imiona rodziców

.................................…..

………………………….

5. Nazwisko rodowe matki

.......…......................…..

………………………….

6. Data urodzenia

...........................…..…..

………………………….

7. Miejsce urodzenia

….............................…..

………………………….

8. NR PESEL

................................……

………………………….

10. Obywatelstwo

…………………………

………………………….

9. Data i miejsce ślubu

........................................................................……………

11.Adres zameldowania
na pobyt stały
(z kodem pocztowym)

........................................................................……………

Nr telefonu .................................

.......................
(podpis męża)

.......................
(podpis żony)

Wyrażamy zgodę na publikację naszych zdjęć i nazwisk w prasie
.............................…
………………….
podpis żony
podpis męża
Klauzula RODO – na następnej stronie.

Zgodnie z art. art. 13. 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 – RODO) informuję, że:
1.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewoda Śląski – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach z siedzibą
przy ul. Jagiellońskiej 25;

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ŚUW pod nr telefonu 32 20-77-975 lub pisząc na adres
iod@katowice.uw.gov.pl;

3.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi lub przekazania korespondencji zgodnie z art. 19 ustawy
z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach i będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia;

4.

Twoje dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały
zebrane, dane będą przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym
zakresie;

5.

Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do
ograniczenia przetwarzania. Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw –
z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych:

6.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Warszawa (00193), ul. Stawki 2;

7.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przekazania korespondencji.

