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Regulamin nadawania złotej honorowej odznaki 

„Za zasługi dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” 

 

Złota odznaka honorowa „Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” jest 

najwyższym odznaczeniem Stowarzyszenia za szczególne zasługi dla Polskiego 

Stowarzyszenia Diabetyków.  

Złotą odznakę honorową PSD nadaje Zarząd Główny PSD na wniosek Prezydium ZG PSD, 

Oddziałów Wojewódzkich/Rejonowych PSD, Kół PSD oraz zarządów organizacji społecznych 

i instytucji. 

Warunkiem przyznania odznaki jest przynajmniej 10-letni okres pracy na rzecz walki ze 

skutkami cukrzycy. Okres ten nie dotyczy osób i instytucji z kraju i zagranicy mających 

wybitne zasługi dla Stowarzyszenia.  

Złotą odznakę PSD przyznaje się członkom PSD, osobom niezrzeszonym w PSD, zarządom 

Oddziałów Wojewódzkich/Rejonowych i zarządom Kół PSD, instytucjom i organizacjom 

społecznym, które posiadają szczególne wieloletnie zasługi w rozwoju Stowarzyszenia i 

współpracy w dziedzinie lecznictwa i profilaktyki diabetologicznej.  

Wręczanie złotej odznaki honorowej PSD wraz z legitymacją powinno mieć charakter 

uroczysty. 

Regulamin niniejszy zatwierdzono na posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego Polskiego 

Stowarzyszenia Diabetyków w dniu 13 listopada 1993 r., uaktualniono do bieżących wymogów 

Zarządzeniem Prezesa ZG PSD nr 05/18 z dnia 25.06.2018. 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy jest Polskie 

Stowarzyszenie Diabetyków, z siedzibą przy ul. Wiosny Ludów 71, 02-495 Warszawa. 

Dane Wnioskodawcy będą przetwarzane w celu rozpoznania składnego wniosku o nadanie 

złotej odznaki honorowej za zasługi dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Podstawą 

prawną przetwarzania danych Wnioskodawcy jest art. 6 ust. 1 lit f 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 (RODO), czyli w uzasadniony interes administratora danych 

osobowych w związku z realizacją celów statutowych. W tym celu przetwarzane będą 

następujące dane Wnioskodawcy: imię i nazwisko; data i miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania oraz funkcja pełniona w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków. Brak podania 

wskazanych danych skutkować będzie brakami formalnymi w składanym wniosku, a w 

konsekwencji brakiem jego rozpatrzenia.  
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Dane Wnioskodawcy w związku z informowaniem lub rozpowszechnianiem informacji będą 

przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f 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 

(RODO), czyli w oparciu o uzasadniony interes administratora. 

Dane Wnioskodawcy nie będą udostępniane innym podmiotom.  

Dane Wnioskodawcy przetwarzane w oparciu o zgodę Wnioskodawcy będą przechowywane 

przez okres jednego roku.  

Dane Wnioskodawcy nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani 

organizacji międzynarodowej. 

Wnioskodawca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania. 

Wnioskodawca ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.  

Administrator informuje, że nie przetwarza danych Wnioskodawcy w sposób, który prowadzi 

do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 


