
Rudniki, dnia     .......................................................... 

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

 imię i nazwisko  wnioskodawcy 

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

  adres 

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

imię i nazwisko wnioskodawcy 

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

adres                                                         

Kierownik  

Urzędu Stanu Cywilnego 

w Rudnikach 

 
WNIOSEK 

o wszczęcie procedury zmierzającej do nadania 
 MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE 

 
 

Zwracam/my się z prośbą o nadanie MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE: 
 

Dane  małżonków 
 

Mężczyzna Kobieta 

Imiona i nazwisko   

Nazwisko rodowe 
 

  

Data urodzenia 
 

  

Miejsce urodzenia 
 

  

Imiona rodziców 
 

  

Miejsce zameldowania na pobyt 
stały 

  

PESEL /nr ewidencyjny/ 
 

  

Data zawarcia związku 
małżeńskiego 

  

Miejsce zawarcia związku 
małżeńskiego 

  

 
 

Telefon kontaktowy .....................................   
 
                                                                                                                    ............................................ 

                                                                                                                Podpis/y wnioskodawcy/ów 

 
 

 

 



 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a 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 

(tzw. RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku         

o nadanie MEDALU ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE oraz wizerunku w celach  

związanych z procedurą  jego nadania i wręczenia, organizacją obchodów jubileuszu pożycia 

małżeńskiego  oraz publikacją w biuletynie gminnym, prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu 

Gminy w Rudnikach. 

Podaję  dane  osobowe  dobrowolnie  i  oświadczam,  że  są  one  zgodne  z  prawdą. 
 
Zapoznałem(-am)  się  z treścią  klauzuli  informacyjnej, w  tym  z  informacją  o  celu   przetwarzania  

moich danych  osobowych  oraz  prawie  dostępu  do  treści  swoich  danych  i  prawie  ich  

poprawiania. 

 

Podpis /kobiety/:  ……………………………… 

 

Podpis /mężczyzny/: ……………………………… 

 
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:  
1) Administratorem Pana/Pani danych jest: Wójt Gminy Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 

Rudniki. 
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

poprzez  e-mail:  iod@rudniki.pl;  tel.:34-3595072 w 11 
3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji procedury nadania i wręczenia medalu za 

długoletnie pożycie małżeńskie, organizacji obchodów jubileuszu pożycia małżeńskiego, a także w celu 
publikacji w biuletynie gminnym, prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rudnikach.  

4) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, o której mowa w art. 6 ust.1 lit. a 
RODO; 

5) Dane osobowe będą przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów 
prawa. 

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 
w pkt.3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

7) Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, cofnięcia 
udzielonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan 
/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne, aby wziąć udział 
w nadaniu  i wręczeniu medalu za długoletnie pożycie małżeńskie; 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, 
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 
 
Podpis /kobiety/:  ………………………………… 

                                                                              Podpis /mężczyzny/: ……………………………. 


