
Grudziądz, dnia ……………………   
………………………………………
imię i nazwisko męża

………………………………………
imię i nazwisko żony

………………………………………
adres stałego zameldowania

………………………………………           
tel. kontaktowy 					          Do Kierownika 
   Urzędu Stanu Cywilnego
 w Grudziądzu




Zgłoszenie jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego


Informujemy, że  w dniu ..........................................................................................      w Urzędzie Stanu Cywilnego w .................................................................... zawarliśmy związek małżeński i w związku z powyższym zgłaszamy jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego.
                                                                                                                              







                                                                       Podpis żony: …………………………………………

                                                                       Podpis męża: ………………………………………...















Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z
dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach oraz
rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach nadawania orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów)

W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 127, str. 2) – zwanym dalej, jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych: 

1. Administratorami Pana /Pani danych osobowych są: 
a) Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru, 
b) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska, 
c) Prezydent Grudziądza, mający siedzibę w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1 – odpowiada za przetwarzanie danych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w USC w Grudziądzu, z którym można kontaktować się w następujący sposób: 

listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, 
telefonicznie: +48 56 45 10 200, 
e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@um.grudziadz.pl. 

2. Prezydent Grudziądza wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych e-mail: p.mazur@um.grudziadz.pl oraz pisemnie na adres wskazany na stronie http://bip.grudziadz.pl/strony/16801.dhtml. 

3. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:
	zgłoszenia jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawy o orderach i odznaczeniach oraz rozporządzenia Prezydenta RP w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach nadawania orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy ścigania lub sprawiedliwości,                  a w przypadku awarii systemów informatycznych dostęp do Państwa danych mogą mieć podmioty świadczące pomoc serwisową. 

5. Dane dotyczące małżeństw mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

6. Urząd stanu cywilnego sporządza projektu wniosku, następnie po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, przesyła projekt wniosku do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie. Wnioski przechowywane są 100 lat. W przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu cofnięcia zgody ( dotyczy to nr telefonu). 

7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa) oraz ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania             z tego prawa oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 
a) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), 
b) adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
c) telefon: 22 531 03 00. 

8. Państwa dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:
- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt małżeństwa oraz wprowadzający do nich zmiany.

9.  Dane zbierane są dobrowolnie Podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawy o orderach i odznaczeniach oraz rozporządzenia Prezydenta RP w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach nadawania orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów. Nie podanie danych spowoduje pozostawienie podania bez dalszego biegu. 

10. Pani/Pana dane są pozyskane od Państwa i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także nie będą poddawane procesowi profilowania


Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


Na podstawie art. 6 ust.1 lit a. RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Grudziądza w zakresie telefonu, w celu kontaktowania się ze mną. Zgoda jest wyrażona dobrowolnie oraz w każdej chwili może być wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody skutkuje zakończeniem przetwarzania danych, dla których była wyrażona zgoda. 


.….……........................... 
( data i podpis)



