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1. Nazwa usługi

WNIOSEK ZGŁOSZENIE JUBILEUSZU ZŁOTYCH GODÓW 

2. Nazwa referatu realizującego usługę

Urząd Stanu Cywilnego 
ul. Gminna 60, parter, pokój nr 1 
tel. 22 708 91 94 
e-mail: usc@lesznowola.pl 

3. Organ właściwy do realizacji usługi

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

4. Wymagane dokumenty

Dowody osobiste jubilatów do wglądu. 

5. Sposób dostarczenia dokumentów

Zgłoszenie jubileuszu można dokonać na jeden z poniższych sposobów: 
- osobiście bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,  
- pocztą tradycyjną,  
- drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP, opatrując dokument 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. 

6. Czas realizacji

Odznakę nadanego odznaczenia wraz z legitymacją wręcza się osobie odznaczonej w ciągu 
sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o 
jego nadaniu. Po otrzymaniu medali z kancelarii Prezydenta RP w miejscowym USC 
organizowana jest uroczystość wręczenia medali. Odznakę medalu w imieniu Prezydenta RP 
mogą wręczać: marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jeżeli 
Jubilat nie będzie mógł wziąć udziału w uroczystości, proszony jest o kontakt z kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego w celu ustalenia indywidualnego terminu wręczenia medalu.

7. Sposób odbioru dokumentów

Preferowana jest forma odbioru osobistego, podczas organizowanej przez Wójta uroczystości 
wręczenia medali. Jeżeli Jubilat nie będzie mógł wziąć udziału w uroczystości, proszony jest o 
kontakt z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w celu ustalenia indywidualnego terminu 
wręczenia medalu. 
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8. Opłaty 
 

Postępowanie nie podlega opłatom. 

 
9.  Tryb odwoławczy 
 

Tryb odwoławczy nie występuje. 

 
10.  Podstawa prawna 

 

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach  
Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów 
odpowiednich dokumentów 

 
11.  Podstawowe informacje 

 

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi wyróżnienie Prezydenta Rzeczypospolitej 
dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. 
Zgłoszenia długoletniego pożycie małżeńskiego należy dokonać w urzędzie stanu cywilnego w 
miejscu zamieszkania jednego z jubilatów. 

 
12. Przetwarzanie danych osobowych 
 

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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – 
dalej RODO informuję, że:   
1. Administrator  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Lesznowola ul. Gminna 60, 
05-506 Lesznowola  

2. Inspektor Ochrony Danych   
W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi należy kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych (IOD), w następujący sposób – listowanie na adres 
Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: 
rodo@lesznowola.pl.  

3. Cel i podstawy przetwarzania  
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez 
Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy 
publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Państwa dane osobowe 
przetwarzane będą w celach związanych z rozpatrzeniem sprawy i odbywa się w oparciu o 
przepisy prawa, w szczególności na podstawie przepisów Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. 
Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i 
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opiekuńczy oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach. Podanie 
danych kontaktowych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane 
jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku 
jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.  

4. Odbiorcy danych osobowych  
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są 
do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z 
którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów 
informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz usług związanych z 
konserwacją i oprawą ksiąg stanu cywilnego. 

5. Okres przechowywania danych  
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w 
szczególności: Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. -Prawo o aktach stanu cywilnego oraz 
Rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych. 100 lat-akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego 
dotyczące aktu urodzenia, 80 lat- akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji 
stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i zgonu. W przypadku wyrażonej przez Państwa 
zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych dla celów poinformowania na jakim etapie 
jest prowadzona sprawa, dane te będą przechowywane do momentu jej odwołania lub 
realizacji celu, który został w niej wskazany.  

6. Prawa osób, których dane dotyczą  
Ma Pan/Pani prawo do:  
• dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych; 
 • żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 
 • żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku 

gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 
przetwarzane; nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych; 
wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie 
uzasadnione podstawy przetwarzania; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; dane 
muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.  

• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  
• żądania sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją; 
dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem 
sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych 
podstaw do przetwarzanie danych osobowych ,nadrzędnych wobec interesów, praw i 
wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń;  

• wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia 
informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy 
Lesznowola (na adres Urzędu Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2,00-193 
Warszawa) ;  
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• wycofania zgody w dowolnym momencie – w stosunku do danych przetwarzanych na jej 
podstawie;  

7. Informacja o wymogu podania danych  
Przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, dlatego podanie przez 
Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Wyjątkiem są dane kontaktowe (numer 
telefonu), podane przez Państwa dobrowolnie.  

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie  
Dane przez Państwa udostępnione nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, 
w tym profilowaniu, o którym mowa w RODO. 

 


