OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
dla kandydata do odznaczenia Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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
(Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Stegnie w związku
ze skierowaniem do Wojewody Pomorskiego inicjatywy o wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta RP
o nadanie „Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” jest Wójt Gminy Stegna z siedzibą pod
adresem ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna, telefon kontaktowy (55) 247 81 71,
e-mail : gmina@stegna.pl .
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisemnie na adres Administratora
lub za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu skierowania do Wojewody Pomorskiego inicjatywy
o wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie „Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”,
jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit.
c RODO) tj. ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach ( t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 138), rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów
odpowiednich dokumentów ( Dz. U, Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.).
Podstawę legalizującą przetwarzanie danych osobowych stanowić będzie również art. 6 ust. 1 lit. a
RODO w przypadku dobrowolnego wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych
osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego. Dane osobowe na podstawie Państwa
zgody będą przetwarzane w celu promowania uroczystości „Jubileusz Długoletniego Pożycia
Małżeńskiego” jak również w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych.
4) W związku z realizacją praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO), Państwa danych osobowe zostały pozyskane z następujących źródeł: rejestr mieszkańców
Gminy Stegna, system Źródło.
5) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe tj. imię (imiona), nazwisko, nr PESEL, imiona
rodziców, data i miejsce urodzenia, nazwiska poprzednie (w tym nazwisko rodowe), miejsce
zameldowania na pobyt stały, data zawarcia związku małżeńskiego, miejsce zawarcia związku
małżeńskiego
6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez okres
niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 oraz w celach archiwalnych przez okresy
wynikające z jednolitego rzeczowego wykazu akt bądź przepisów archiwalnych, tj. przez 100 lat.
Natomiast w przypadku danych podanych dobrowolnie – dane osobowe będą przetwarzane co do
zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.
7) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
8) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
9) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować
będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
11) Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym
dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że

wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane osobowe mogą być
udostępniane organom władzy publicznej, innym podmiotom uczestniczącym w procesie nadania
„Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” w zakresie, który wynika z przepisów oraz
upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa jak również podmiotom, które na
podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają w imieniu Administratora
dane osobowe, jako podmioty przetwarzające, odbiorcy miejsc publikacji nagrań/zdjęć z uroczystości
(w przypadku wyrażonej zgody) .

OŚWIADCZENIE
dot. zgody na przetwarzanie danych, udział w nagraniach/wykonaniu zdjęć
oraz wykorzystanie wizerunku
☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Stegnie moich danych osobowych, w tym
ujawnienie imienia i nazwiska oraz wizerunku zarejestrowanego podczas uroczystości „Jubileusz
Długoletniego Pożycia Małżeńskiego” w celu promowania w/w uroczystości jak również w celach
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr
119, s. 1. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna.
☐ Wyrażam zgodę na nasz udział w nagraniu materiału filmowego lub/i wykonaniu zdjęć na potrzeby
publikacji gminnych ( strona internetowa Gminy Stegna, Facebook gminy Stegna, Informator Gminy
Stegna „Prosto z Gminy”) oraz publikacji i emisji nagrania z uroczystości wręczenia medali,
realizowanych na zlecenie Gminy Stegna, podczas uroczystości „Jubileusz Długoletniego Pożycia
Małżeńskiego” oraz nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w filmie, na zdjęciach,
w materiałach i w/w publikacjach rozpowszechnianych dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Zgoda odnosi się do nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania z wizerunku na wszystkich
polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
obejmujących w szczególności: utrwalanie, zwielokrotnianie, wprowadzanie do pamięci komputera,
publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie), wyświetlanie,
nadawanie za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną.
Oświadczam, że w całości przeczytałem/am treść powyższych zgód i w pełni je rozumiem.

Podpis męża: ………………………………………...

Podpis żony: …………………………………………

