Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
z przyznawaniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

osobowych

związanych

Zgodnie z 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Rawicz, mający
siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21,
63-900 Rawicz oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rawiczu, mający siedzibę w
Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, 63–900 Rawicz.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych - e-mail: iod@rawicz.eu,
tel. 65 546 54 00.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Celem przetwarzania danych jest realizacja
obowiązków wynikających z przepisów ustaw, w tym w szczególności Ustawy z dnia 16
października 1992 r. O orderach i odznakach (t.j.Dz.U.2018, poz. 400 z późn. zm.).
4. Odbiorcą Pani/a danych będą Kancelaria Prezydenta RP, Sąd Okręgowy w Poznaniu.
5. Dane nie będą przekazywane poza teren UE.
6. Pani/a dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres wskazany w przepisach
prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r w sprawie instrukcji kancelaryjnej.
7. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania,
uzupełnienia za pośrednictwem administratora danych.
8. Przysługuje Pani/u również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/a danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
9. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest warunkiem wynikającym z przepisów
prawa. Jest dobrowolna a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
wyłączenia Pani/a z grona uhonorowanych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.
10. Pani/a dane w procesie realizacji wniosku nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, z wyłączeniem profilowania.

