
Klauzula infonnacyjna dol. przetwarzania danych osobowych 
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

(przetwarzanie w związku z realizacją przepisów art. 14 
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. 2016.119.1) 

TOŻSAMOŚĆ Administratorami Jest WOjewoda Lubuski, małący siedzibę w GorzoWIe W1kp., 
ADMINISTRATORA adres siedziby' ul Jagiellończyka 8 w zakresie realizacji ustawy z dnia 16 

paidZiemika 1992 r. o orderach i odznaczeniach. 

DANE KONTAKTOWE Z administratorem - WOjewodą lubuskJm moina skontaktować SIę pisemnie na 
ADMINISTRATORA adres siedziby administratora. 

lubuski Urząd WOjewódzki 
kontakt mailowy urzad.wojewodzki@lubuskte,uw gov pl 
telefonICZny +48 95 7 651 851 

DANE KONTAKTOWE Administrator - Wojewoda Lubuski wyznaczył inspektora ochrony danych, 
INSPEKTORA z kt6rym moi. "ę Pani I Pan skontaktować poprzez emall 
OCHRONY DANYCH lod@lubuskie.uw.gov.pl 

Z inspektorem ochrooy danych mozna się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych 

ŻRÓDlO WÓfI. (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 
POCHODZENIA 
DANYCH OSOBOWYCH 

Jubilatów 

CELE Pani I Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstaWie przePIsów usta\"I)' z 
PRZETWARZANIA I dnia 16 pażdziemlka 1992 r o orderach i odznaczeniach w zakresie 
PODSTAWA PRAWNA postępowania w celu' 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB • nadania PanilPanu Medalu za Długoletnie Pożycie Małi:eńskie 

OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH W powyższym zakreSie podaOle danych osobowych Jest niezbędne do realizacji 

PanilPana sprawy prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 

października 1992 r o orderach i odznaczeniach 

ODBIORCY DANYCH Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie" adres siedziby ul, Wl8jSoUI 10, 

00-902 Warszawa 

OKRES Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane w formie papierowej lub 
PRZECHOWYWANIA elektrOnicznej przez czas realizacji sprawy, a następme archIWIZowane zgodnie 
DANYCH z obowlązującymi przepisami prawa po upływie 25 lat. 

PRAWA PODMIOTÓW Przysługuje Pani I Panu prawo dostępu do PanllPana danych oraz prawo żądania 
DANYCH Ich sprostowania. 

PRAWO WNIESIENIA PrzysługUje Pam/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
SKARGI DO ORGANU - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
NADZORCZEGO 


