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Regulamin przyznania medalu 

„Za Zwycięstwo nad Cukrzycą” 

 

 

1. Medal „Za Zwycięstwo nad Cukrzycą” jest honorowym odznaczeniem, którym wyraża się 

szacunek długoletnim diabetykom związanym z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków. 

 

2. Istnieją trzy rodzaje medali, które są przyznawane w zależności od stażu chorobowego: 

• 30 lat życia z cukrzycą – medal srebrny 

• 40 lat życia z cukrzycą – medal złoty 

• 50 lat życia z cukrzycą – medal platynowy 

Dodatkowo medal przyznaje się osobie, która: 

• wykazała się szczególnymi walorami charakterologicznymi i moralnymi w 

opanowaniu swojej choroby, 

• umiała wykorzystać zdobytą wiedzę o cukrzycy i sprzęt medyczny w walce z chorobą, 

• była w stanie w czasie choroby uzyskać dobrą jakość życia oraz pomagać innym.  

Powyższe okoliczności powinny przyczynić się do tego, by kandydat nie wykazywał 

większych powikłań cukrzycowych. 

 

3. O wyróżnienie medalem mogą wnioskować: 

• lekarze zajmujący się chorymi na cukrzycę, 

• ogniwa PSD we współpracy z personelem medycznym. 

 

4. Wnioski o nadanie medalu wraz z potwierdzeniem przez lekarza prowadzącego okresu 

chorowania na cukrzycę należy przesłać do Biura Zarządu Głównego Polskiego 

Stowarzyszenia Diabetyków pocztą lub skanem (podpisanych i opieczętowanych 

oryginałów). 

Biuro ZG PSD prowadzi rejestr przyznanych medali. 

 

5. Wręczenie medalu wraz z legitymacją powinno mieć charakter uroczysty. 

 

6. Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia 

Diabetyków dnia 02.06.2017 w Dąbrowie Górniczej, uaktualniono do bieżących wymogów 

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

 

 

 

Klauzula informacyjna 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy oraz Kandydata do 

wyróżnienia jest Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, z siedzibą przy ul. Wiosny Ludów 77,     

02-495 Warszawa. 
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Dane Wnioskodawcy oraz Kandydata do wyróżnienia będą przetwarzane w celu rozpoznania 

składanego wniosku o nadanie odznaki Za Zwycięstwo nad Cukrzycą. Podstawą prawną 

przetwarzania danych Wnioskodawcy jest art. 6 ust. 1 lit a czyli w zgoda. Podstawą przetwarzania 

danych Kandydata do wyróżnienia będzie 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 uzasadniony interes administratora danych polegający na realizacji 

celów statutowych, w których zakres wchodzi nadawanie medali i odznaczeń osobom chorym na 

cukrzycę. Dane wrażliwe Kandydata do wyróżnienia przetwarzane będą na podstawie art. 9 ust. 2 

lit. d RODO. W wyżej wskazanych celach przetwarzane będą następujące dane Wnioskodawcy: 

imię i nazwisko; oraz Kandydata do wyróżnienia: imię i nazwisko, adres, datę urodzenia; od kiedy 

choruje na cukrzycę, rozpoznanie lekarskie (wraz z określeniem czasu zachorowania). Brak 

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

konsekwencji brakiem jego rozpatrzenia.  

Dane Wnioskodawcy oraz Kandydata do wyróżnienia 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 oraz Kandydata do wyróżnienia nie będą udostępniane innym podmiotom.  

Dane Wnioskodawcy przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane przez okres jednego 

roku.  

Dane Wnioskodawcy oraz Kandydata do wyróżnienia nie będą przekazywane poza Europejski 

Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej. 

Wnioskodawca oraz Kandydat do wyróżnienia mają prawo dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

Wnioskodawca oraz Kandydat do wyróżnienia mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

dalszego przetwarzania.  

W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych Wnioskodawca ma prawo do jej 

wycofania oraz przenoszenia danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na 

przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

Administrator informuje, że nie przetwarza danych Wnioskodawcy oraz Kandydata do 

wyróżnienia 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. 


