
          Mirów Stary, dnia ................................. 

 

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

(Imiona i nazwisko męża) 

……………………………………….. 

(Imię i nazwisko żony) 

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

( adres ) 

……………………………………….. 

        Urząd Stanu Cywilnego 

                w Mirowie Starym 

 

Wniosek w sprawie uzyskania medalu 

„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 

 

Wnosimy o wszczęcie starań przyznania nam medali „Za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie” 

 

Małżeństwo zostało zawarte dnia ...................................................... 

w Urzędzie Stanu Cywilnego w ......................................................... 

pomiędzy: 

Mężczyzna (imię i nazwisko) ............................................................ 

Numer PESEL .................................................................................... 

Kobieta (imię i nazwisko rodowe) ...................................................... 

Numer PESEL ..................................................................................... 

 

 

Podpisy:  

 

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

 

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



ZGODA WIZWRUNKOWA 
 
Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………. (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych, wizerunkowych  zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia                        

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu publikowania wizerunku w ramach 

przyznawani medali za długoletnie pożycie małżeńskie. 

 

…………………………………… 

                                                                                                                                                                                             (  data, podpis) 

 

 ZGODA WIZWRUNKOWA 
 
Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………. (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych, wizerunkowych  zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia                        

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu publikowania wizerunku w ramach 

przyznawani medali za długoletnie pożycie małżeńskie. 

 

…………………………………… 

                                                                                                                                                                                                       (  data, podpis) 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informuję, iż: 
1) administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Mirowie, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –Bartłomiej Kida, e-mail: bodo.radom@gmail.com 
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu  publikowania wizerunku w ramach przyznawani medali za długoletnie pożycie małżeńskie 

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
4) dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody 
5) każdy posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych 
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne 
7) każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,                                                   

00-193 Warszawa 
8)  dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich  

9)  dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

 


