Otwock, dnia .....................................................................
........................................................................................

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

(imię i nazwisko kobiety zamierzającej zawrzeć małżeństwo)

(imię i nazwisko mężczyzny zamierzającego zawrzeć małżeństwo)

........................................................................................

………………………………………………………………

(miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, jeśli inny)

(miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, jeśli inny)

........................................................................................

………………………………………………………………

(nr telefonu, adres e-mail)*

(nr telefonu, adres e-mail)*

Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
w Otwocku

Wniosek o zawarcie małżeństwa
poza Urzędem Stanu Cywilnego
Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu
Cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego właściwym dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Otwocku:
…………………………………………………………………………………………………………………..
(miejsce zawarcia małżeństwa, adres)

w dniu ………………...………………...…...……………… godz. …………...........................………………
Organizator zapewnia:
o osobny stolik okolicznościowy lub inny mebel przeznaczony do podpisywania dokumentów,
o mikrofon na wysokim statywie oraz nagłośnienie niezbędne dla dobrej słyszalności przez wszystkich
uczestników uroczystości,
o dostęp do pomieszczenia, gdzie urzędnik będzie mógł się przygotować do uroczystości,
o stabilne zadaszenie miejsca, gdzie zostaną odebrane oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński
chroniące przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym nasłonecznieniem, jeżeli ślub odbywać się
będzie w plenerze (na świeżym powietrzu), a także oświetlenie, gdy ślub zawierany będzie po zmroku,
o sala, w której mają być odebrane oświadczenia nie jest w tym samym czasie przygotowywana do
konsumpcji.
Oświadczamy, że:
1. Wszystkie ww. wymienione warunki zostaną dotrzymane, a ich niezrealizowanie może skutkować brakiem
możliwości przeprowadzenia ceremonii ślubnej we wskazanym miejscu.
2. Wskazane powyżej miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia
oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
I ZAPOZNANIU SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: nr telefonu oraz
adresu e-mail w związku z prowadzonym postępowaniem.
Oświadczam, że umożliwiono mi zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich danych osobowych w związku z
ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

………………………………………………………………
(czytelny podpis kobiety)

………………………………………………………………
(czytelny podpis mężczyzny)
(*) Dane nieobowiązkowe,
ale ich podanie ułatwi kontakt z wnioskodawcą

…………………………………………………………
(podpis organizatora/osoby zarządzającej miejscem, w którym planowane jest
zawarcie małżeństwa)

