
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH 

OSOBOWYCH ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE 
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 

14 maja 2016 r. L 119/1).  

Informacje podstawowe dotyczące  przetwarzania Twoich danych osobowych 

Administrator Danych Osobowych 

(ADO) 

Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie 

Gminy Wyszki jest Wójt Gminy Wyszki, adres: 17-132 

Wyszki ul. Piórkowska 2 

Inspektor Ochrony Danych Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Rafał 

Andrzejewski. Inspektor to Osoba, z którą możecie się 

Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania Waszych danych osobowych oraz korzystania 

z przysługujących Państwu praw związanych z 

przetwarzaniem danych. Możecie się Państwo z nim 

kontaktować w następujący sposób:  

• przez e-mail:  

 iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl 

• telefonicznie: 504 976 690 

Cele przetwarzania Twoich 

danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu 

zgłoszenia Wojewodzie Podlaskiemu inicjatywy odznaczenia 

Państwa Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

Podstawa prawna przetwarzania 

Twoich danych osobowych 

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c  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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty 

prawne, w szczególności przepisy ustawy z dnia 16 

października 1992r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz.U. 

2020, poz. 138) 

kres przechowywania Twoich 

danych osobowych 

Państwa dane będą przetwarzane przez Urząd Gminy Wyszki 

przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu 

Państwa sprawy, następnie zostaną przekazane do Archiwum 

Państwowego, gdzie będą przetwarzane wieczyście. 

Odbiorcy Twoich danych 

osobowych 

Państwa dane zostaną udostępnione Wojewodzie 

Podlaskiemu. 

Twoje prawa związane z 

przetwarzaniem danych 

osobowych 

Przysługują Państwu następujące prawa związane z 

przetwarzaniem danych osobowych:  

• prawo dostępu do Państwa danych osobowych,  

• prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,  

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych 

osobowych.  

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę się skontaktować 

z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej). 

Prawo wniesienia skargi 

 

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Państwa 

danych osobowych, przysługuje Państwu także prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 


