
   Rząśnia, dnia ………………………………… 

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

(imię i nazwisko osoby/osób zgłaszającej/ych) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(dane kontaktowe: telefon i/lub e-mail) 

        Kierownik 

        Urzędu Stanu Cywilnego 

        w Rząśni 

Zgłaszam/y Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego /50-Lecie/: 

 

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

(imiona i nazwiska Jubilatów) 

 

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

(data i miejsce zawarcia małżeństwa przez Jubilatów) 

 

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

(adres zameldowania) 

 

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

(adres zamieszkania, jeśli jest inny niż adres zameldowania) 

 

Dane Jubilatów: 
 

 MĘŻCZYZNA KOBIETA 

IMIĘ/IMIONA 

 I NAZWISKO 

 

  

NAZWISKO 

RODOWE 

  

PESEL 

 

  

DATA 

URODZENIA 

  

MIEJSCE  

URODZENIA 

  

IMIĘ OJCA 

 

  

IMIĘ MATKI 

 

  

NAZWISKO 

RODOWE MATKI 

  

   

 

Potwierdzam, że administrator danych umożliwił mi zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy z dn. 16.10.1992 r. o orderach i odznaczeniach 



 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego/naszego wizerunku przez Gminę Rząśnia                                              

z/s ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia, /tel. 44/6317 122, e-mail: gmina@rzasnia.pl/, będącego 

administratorem danych osobowych oraz publikację tych danych osobowych: 
 

1) na stronie internetowej  Urzędu Gminy w Rząśni, 

2) w lokalnej prasie, 

3) na profilu społecznościowym Facebook, na profilu Urzędu Gminy w Rząśni. 
 

Zgoda została wyrażona w sposób dobrowolny. 

Zgoda została wyrażona po zapoznaniu się z informacjami na temat ochrony danych osobowych. 

Zostałem/liśmy poinformowany/i o możliwości odwołania niniejszej zgody. 

 

 

 

      ……………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………….. 

        (Czytelne podpisy zgłaszających) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA 

Rola Urzędu Stanu Cywilnego Rząśnia w zakresie przyznania „Medalu za 

Długoletnie Pożycie Małżeńskie” polega na przesłaniu Państwa danych osobowych, 

po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, do Urzędu Wojewody 

Łódzkiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia 

za długoletnie pożycie. 

O terminie i szczegółach organizacji uroczystości wręczenia medali Jubilaci 

zostaną powiadomieni w przesłanym listownie przez tut. Urząd Stanu Cywilnego 

odrębnym zaproszeniu po przyznaniu ww. „Medalu za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie” 

Dane do kontaktu z USC Rząśnia: tel. 44/6317122 w. 113 lub 110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

PRZEZ GMINĘ RZĄŚNIA  

 

Administrator, 

dane kontaktowe 

Gmina Rząśnia, reprezentowana przez Wójta, z siedzibą Urzędu na                   

ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia, kontakt: 

1) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: gmina@rzasnia.pl 

2) telefonicznie: 44 631-71-22 

3) pisemnie: ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia 

Inspektor Ochrony 

Danych 

W Urzędzie Gminy Rząśnia został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, 

z którym można się skontaktować: 

1) za pomocą poczty elektronicznej: grzegorz.rossa@elitpartner.pl  

 Cele 

przetwarzania, czas 

przechowywania 

poszczególnych 

kategorii danych, 

podanie danych 

Dane będą przetwarzane przez Gminę Rząśnia w celach: 

1) wypełnienia obowiązków prawnych - w szczególności zadań 

wynikających z: 

a. Ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i 

odznaczeniach (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 138) 

Dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 25 lat od stycznia kolejnego 

roku po zakończeniu sprawy, następnie zostaną przekazane do Archiwum 

Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. 

Podanie danych jest obowiązkowe, brak podania danych będzie skutkował 

niezałatwieniem sprawy. 

Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom: 

1) Wojewoda Łódzki 

2) Prezydent RP 

Prawa osoby, której 

dane  dotyczą 

Osoby, których dane osobowe przetwarza Gmina Rząśnia mają prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 

3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla 

których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te 

kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z 

prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Gmina Rząśnia 

nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one 

potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec 

przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów 

administratora nad podstawą takiego sprzeciwu; 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn 

związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane; 

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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