Psary, dn……………………..
Nazwisko i imię …………………..………………………………..
……………………………………………………………………….
Adres ….……………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Telefon ……………………………………………………………….

URZĄD STANU CYWILNEGO
W PSARACH
Zgłoszenie „DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO”
50-LECIE / 60-LECIE / 65-LECIE / 70-LECIE / 75-LECIE*
DANE JUBILATÓW

DANE MĘŻCZYZNY

DANE KOBIETY

Nazwisko
Imiona
Nazwisko rodowe
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Imiona rodziców
Nazwisko rodowe matki
PESEL
Adres zameldowania
Data i miejsce zawarcia
małżeństwa
WYRAŻAM ZGODĘ NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU I DANYCH

TAK

NIE

W LOKALNEJ PRASIE/MEDIACH ORAZ W TRAKCIE UROCZYSTOŚCI *
CZYTELNY PODPIS MĘŻCZYZNY

* WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ
Klauzula informacyjna znajduje się na odwrocie zgłoszenia.

CZYTELNY PODPIS KOBIETY

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119), (zwanego dalej „RODO”) informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Psary z siedzibą w Urzędzie Gminy
Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary.
2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem
ochrony danych w Urzędzie Gminy Psary, e-mail: iod@psary.pl;
3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rozpatrzenia zgłoszenia „Długoletniego
Pożycia Małżeńskiego” oraz organizacji Jubileuszu.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach oraz art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO dobrowolnie udzieloną zgodę w celu publikacji wizerunku i danych w lokalnej
prasie/mediach i w trakcie uroczystości Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego.
5. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa (tj. Śląski Urząd Wojewódzki, Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej) oraz podmioty
realizujące zadania na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
z zastrzeżeniem, że odbiorcami danych i wizerunku udostępnianych w lokalnej prasie/mediach mogą
być podmioty o których mowa wyżej.
7. Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisami prawa.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie
o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej;
10. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

