
Klauzula informacyjna 

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 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

dalej RODO, informuję, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Batorz z siedzibą w Batorzu Pierwszym nr 52A, 23-

320 Batorz, tel. 15 874-51-34, e-mail: sekretariat@batorz.gmina.pl. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych  

z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mailowym: 

iod@zeto.lublin.pl. 

3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wręczenia odznaczeń „Medal za długoletnie 

pożycie małżeńskie”. 

4)  Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest: 

- wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit c RODO  w zw. 

z ustawą z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach; 

 - zgoda na przetwarzanie wizerunku – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów 

archiwalnych. W przypadku wyrażonej przez Państwo zgody na przetwarzanie wizerunku, Państwa 

dane będą przetwarzane do momentu jej odwołania. 

6) Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom na podstawie przepisów prawa lub 

świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu. 

7) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 

8) W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje 

Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądanie do wycofania 

zgody można kierować na adres e-mailowy: iod@zeto.lublin.pl. 

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest 

obligatoryjne, a ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wręczenia odznaczenia. 

Pozostałe dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pana/Pani dobrowolnie wyrażonej zgody i ich 

niepodanie nie ma wpływu na przyznanie medalu. 

………………………………………………….. 

                                                                                                                                                    (podpis) 
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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych, którym 

jest Gmina Batorz z siedzibą w Batorzu Pierwszym nr 52A, 23-320 Batorz, tel. 15 874-51-34, e-mail: 

sekretariat@batorz.gmina.pl. mojego wizerunku zarejestrowanego na zdjęciach i filmach wykonanych 

podczas wręczenia odznaczeń „Medal za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz nieodpłatne ich 

upowszechnienie na stronie internetowej w mediach społecznościowych oraz wydawanych 

publikacjach Administratora, zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. 

                                                              

 

............................................................................                                  

                                                                                             (data i podpis Uczestnika) 
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