Dane wnioskodawcy:

Puszczykowo, dnia...........................................

................................................................
(imię i nazwisko)
................................................................
(adres zamieszkania)
................................................................
…………………………………………….
(telefon kontaktowy)
WNIOSEK
o wszczęcie procedury nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Zwracam się z prośbą o wystąpienie z wnioskiem o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla niżej
wymienionego małżeństwa:
Kobieta:
Imiona…………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko……………………………………………………………………………………………………..
Nazwisko rodowe…………………………………………………………………………………………….
PESEL………………………………………………………………………………………………………..
Mężczyzna:
Imiona…………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko……………………………………………………………………………………………………..
Nazwisko rodowe…………………………………………………………………………………………….
PESEL………………………………………………………………………………………………………..
Data i miejsce ślubu…………………………………………………………………………………………...

Adres zameldowania/zamieszkania …………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………

Wyrażamy zgodę na udział w uroczystości publicznej.

…………………….……………………… (podpis żony)
…………………………………………… (podpis męża)

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie ustawy z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U z 2018r. poz. 400 tj.) oraz
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu
postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U Nr 277.
poz. 2743 ze zm.)
Inicjatywę odznaczenia Państwa Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zgłasza Burmistrz Miasta
Puszczykowo Wojewodzie Wielkopolskiemu, który to z kolei przekazuje wnioski o nadanie medali do Kancelarii
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czas oczekiwania na przyznanie Medali przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej wynosi około 6 miesięcy od dnia przekazania wniosków przez Urząd Stanu Cywilnego w Puszczykowie do
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Po przyznaniu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymacie Państwo list gratulacyjny od Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Urząd Stanu Cywilnego w Puszczykowie organizuje uroczystość, w trakcie której pary
obchodzące jubileusz odznaczone zostaną medalami przez Burmistrza Miasta Puszczykowo.
O terminie i miejscu uroczystości powiadomieni zostaną Państwo w zaproszeniu.
Niniejszy wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Puszczykowie osobiście, korespondencyjnie bądź
przez inną osobę. Urząd Stanu Cywilnego znajduje się przy ul. Podleśnej 4 w Puszczykowie, pok. 4, tel. (61) 8983721.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych i wizerunku zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit a) RODO oraz
art.. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez Urząd Miejski w
Puszczykowie w związku z organizacją uroczystości wręczenia przyznanych odznaczeń.

……………………….……………………. ……………………………………………

(data i podpis żony)

(data i podpis męża)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w części dotyczącej numeru telefonu do kontaktu z
pracownikiem Urzędu Miejskiego w Puszczykowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. 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

……………………….……………………. ……………………………………………

(data i podpis żony)

(data i podpis męża)

Zgodnie z art. 13 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 Burmistrz Miasta Puszczykowo informuje, iż:
- administratorem przekazanych danych osobowych jest Urząd Miejski w Puszczykowie reprezentowany przez
Burmistrza Miasta Puszczykowo z siedzibą: ul. Podleśna 4 62-040 Puszczykowo.
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Puszczykowo możliwy jest pod adresem email:
iodo@puszczykowo.pl,
- przekazane dane osobowe przechowywane będą przez 5 lat lub do wycofania zgody,
- posiada Pani/Pan prawo do:
żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez
administratora będzie skutkować ograniczeniem sposobu kontaktu do poczty tradycyjnej.

