
 
Zarządzenie nr 169/2020 
Wójta Gminy Tczew 
z dnia 16 lipca 2020 r. 

w sprawie ustanowienia akcji promocyjnej „Wyjątkowe Jubileusze”. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9, 10 i 18 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 
1 pkt 2 lit. j Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tczew (Zarządzenie Nr 149/2013 
Wójta Gminy Tczew z dnia 2 grudnia 2013 r. z późn. zm.) 

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
 
Ustanawiam akcję promocyjną „Wyjątkowe Jubileusze”, której szczegółowe zasady określa 
Regulamin stanowiący zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. 
 

Akcja obejmuje mieszkańców zamieszkujących na terenie Gminy Tczew, którzy obchodzą 
konkretne Jubileusze urodzin oraz pożycia małżeńskiego. 
 

§ 3. 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjno -
Organizacyjnego. 
 

§ 4. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 

 
 

 



Załącznik nr 1 do 
Zarządzenia Wójta Gminy 
Tczew nr 169/2020  
z dnia 16 lipca 2020 r. 

 
 

Regulamin przyznawania upominków w ramach akcji „Wyjątkowe Jubileusze”. 
 

1. Upominki w formie rzeczowej przysługują osobom/małżeństwu zamieszkującym na 
terenie gminy Tczew, które złożyły odpowiedni wniosek, a tym samym wyraziły chęć 
otrzymania upominku przygotowanego przez Gminę Tczew. 

2. Upominek wraz z listem gratulacyjnym  przyznawany  jest  jednorazowo dla małżeństw 
obchodzących 50,55,60,65 rocznicę ślubu oraz osób obchodzących 85,90,95,100 
rocznicę urodzin. 

3. Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy Tczew lub na stronie 
www.gmina-tczew.pl. 

4. Wniosek należy złożyć minimum 15 dni kalendarzowych przed terminem jubileuszu 
(urodzin, pożycia małżeńskiego). 

5. Do wniosku należy dołączyć: w przypadku jubileuszu urodzin skan/ksero/zdjęcie 
dowodu osobistego; w przypadku jubileuszu pożycia małżeńskiego skan/ksero/zdjęcie 
aktu małżeństwa. 

6. Uzupełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Tczew, ul. Lecha 
12 83-110 Tczew. 

7. Złożenie wniosku wiąże się z wyrażeniem zgody na wizytę w miejscu zamieszkania  
wnioskodawcy Wójta Gminy Tczew, który osobiście wręczy upominek. 

8. Wniosek o upominek może złożyć opiekun Jubilata/ów w jego imieniu. 
9. W przeciągu 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku dział promocji Gminy 

Tczew skontaktuje się celem ustalenia terminu wizyty Wójta. 

http://www.gmina-tczew.pl/


 

str. 1 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE UPOMINKU  

DOT. AKCJI „WYJĄTKOWE JUBILEUSZE” 
JUBILEUSZ POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 

 

I. DANE WNIOSKODAWCÓW: 

IMIONA 
ŻONA MĄŻ 

 
 
 

 

 

NAZWISKO 
ŻONA MĄŻ 

 
 
 

 

 
ROCZNICA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 
 
 
 
 

 

PESEL 
ŻONA MĄŻ 

 
 
 

 

 
 
DATA URODZENIA 

ŻONA MĄŻ 
 
 
 

 

 
TELEFON KONTAKTOWY 

ŻONA MĄŻ 
 
 
 

 

 
ADRES ZAMIESZKANIA 
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II. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
podanych przeze mnie we wniosku w celu otrzymania upominku w ramach akcji „Wyjątkowe 
Jubileusze”. 

Administratorem zbiorów danych, w których przetwarzane będą moje dane osobowe jest Urząd 
Gminy Tczew, ul. Lecha 12.  

Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych 
osobowych jest dobrowolne oraz o przysługujących mi prawach wglądu do danych, prawie ich 
poprawiania, a także prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wobec przekazywania 
moich danych osobowych innym podmiotom. 

Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych osobowych oraz zdjęć. Przedmiotowa zgoda 
obejmuje zezwolenie na opublikowanie ww. danych na stronie internetowej Gminy Tczew, 
profilu społecznościowym Facebook oraz powiadomienia środków masowego przekazu, w 
celach informacyjno-promocyjnych.   

Zapoznałem/am* się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 
poprawiania. 

 

Żona 

 

     ……………………………………       ............................................... 

                        data                                                             podpis 

Mąż 

 

     ……………………………………       ............................................... 

                        data                                                             podpis 

 

   

* niewłaściwe skreślić 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 
Pani/Panu prawach. 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Tczew z siedzibą przy ul. Lecha 12, 83-
110 Tczew. 

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z 
Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: 
lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sprawie rozpatrzenia wniosków o przyznanie „Pakietu 
powitalnego”. 

4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa: 
Zarządzenia nr 169/2020 Wójta Gminy Tczew z dnia 16 lipca 2020 r. o w sprawie ustanowienia akcji 
promocyjnej „Wyjątkowe Jubileusze”. 

5. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym  
na podstawie przepisów prawa.  

6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat wynikający z obowiązujących przepisów 
prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach 
wykonawczych do tej ustawy. 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: 
a. Dostępu do swoich danych osobowych. 
b. Poprawiania swoich danych osobowych. 
c. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich 

przechowywania  w przypadku: 
i. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich 

przetwarzania, 
ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia 

prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu 
umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

d. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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WNIOSEK O PRZYZNANIE UPOMINKU  

DOT. AKCJI „WYJĄTKOWE JUBILEUSZE” 

JUBILEUSZ URODZIN 

 

I. DANE WNIOSKODAWCY: 

 IMIĘ 
 

 

NAZWISKO 
 

 

PESEL 
 

 
DATA URODZENIA 
 
 

 
ROCZNICA URODZIN 
 
 

 
ADRES ZAMIESZKANIA 
 

 
TELEFON KONTAKTOWY 
 

 

II. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
podanych przeze mnie we wniosku w celu otrzymania upominku w ramach akcji „Wyjątkowe 
Jubileusze”. 

Administratorem zbiorów danych, w których przetwarzane będą moje dane osobowe jest Urząd 
Gminy Tczew, ul. Lecha 12.  

Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych 
osobowych jest dobrowolne oraz o przysługujących mi prawach wglądu do danych, prawie ich 
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poprawiania, a także prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wobec przekazywania 
moich danych osobowych innym podmiotom. 

Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych osobowych oraz zdjęć. Przedmiotowa 
zgoda obejmuje zezwolenie na opublikowanie ww. danych na stronie internetowej Gminy 
Tczew, profilu społecznościowym Facebook oraz powiadomienia środków masowego 
przekazu, w celach informacyjno-promocyjnych.   

Zapoznałem/am* się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 
poprawiania. 

 

     ……………………………………       ............................................... 

                        data                                                             podpis 

   

* niewłaściwe skreślić 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 
Pani/Panu prawach. 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Tczew z siedzibą przy ul. Lecha 12, 83-
110 Tczew. 

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z 
Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: 
lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sprawie rozpatrzenia wniosków o przyznanie „Pakietu 
powitalnego”. 

4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa: 
Zarządzenia nr 169/2020 Wójta Gminy Tczew z dnia 16 lipca 2020 r. o w sprawie ustanowienia akcji 
promocyjnej „Wyjątkowe Jubileusze”. 

5. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym  
na podstawie przepisów prawa.  

6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat wynikający z obowiązujących przepisów 
prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach 
wykonawczych do tej ustawy . 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: 
a. Dostępu do swoich danych osobowych. 
b. Poprawiania swoich danych osobowych. 
c. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich 

przechowywania  w przypadku: 
i. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich 

przetwarzania, 
ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia 

prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu 
umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

d. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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