Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Jelcza-Laskowic
Nr BN.0050.703.2017
z dnia 21 listopada 2017 r.
Urząd Miasta i Gminy
Jelcz-Laskowice

Wniosek o przyznanie/wydanie duplikatu/przedłużenie ważności karty seniora w ramach
Programu „Jelcz-Laskowice przyjazny Seniorom”
Wyrażam zgodę na przystąpienie do Programu „Jelcz-Laskowice przyjazny Seniorom” oraz
wnoszę o przyznanie/wydanie duplikatu/przedłużenie ważności karty seniora uprawniającej do
korzystania z ulg i preferencji zapewnionych przez Realizatorów tego Programu.
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
3. Nr telefonu/ e-mail ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
4.

Pesel …………………………………………………………………………………………….

Jelcz-Laskowice, …………………………
(data)

………….……………………………
(podpis)

Oświadczam, że:
1. Powyższe dane są zgodne z prawdą oraz, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za
składanie nieprawdziwych oświadczeń i zobowiązuję się niezwłocznie informować o
wszelkich zmianach danych w niniejszym wniosku.
2. Zapoznałem/am się z Regulaminem korzystania z Karty Seniora w ramach Programu „JelczLaskowice przyjazny Seniorom”;
3. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych zawartych we wniosku zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922 ze zm.) dla celów realizacji w/w Programu.

Jelcz-Laskowice, …………………………….
(data)

……………………………………….
(podpis)

……………………………………..
miejscowość i data
…………………………………………
imię i nazwisko

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez
Administratora, którym jest Burmistrz Jelcza-Laskowic, wykonujący swoje zadania przy
pomocy Urzędu Miasta i Gminy, zlokalizowanego w Jelczu-Laskowicach przy ul. Witosa 24,
w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu, adresu e-mail, nr PESEL,
w celu niezbędnym do wydania Karty Seniora w ramach Programu „Jelcz-Laskowice
przyjazny Seniorom”. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wydania Karty
Seniora.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania
kopii danych, sprostowania (poprawienia) swoich danych, usunięcia, ograniczenia lub
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do
organu nadzorczego.

…………………………………………
podpis

Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Jelcza-Laskowic,
wykonujący

swoje

zadania

przy

pomocy

Urzędu

Miasta

i

Gminy,

zlokalizowanego w Jelczu-Laskowicach przy ul. Witosa 24;
2. przedstawicielem Administratora jest - nie wyznaczono przedstawiciela
3. Inspektor Ochrony Danych będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia 25 maja
2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, przy ul. Witosa 24,
pok. 29, tel. 0713817149, e-mail iod@jelcz-laskowice.pl;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania Karty Seniora w
ramach Programu „Jelcz-Laskowice przyjazny Seniorom” ;
5. podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest
dobrowolna zgoda wyrażona na piśmie;
6. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie - dane nie będą przekazywane
7. Pani/Pana

dane

będą

przekazywane

do

państwa

trzeciego,

organizacji

międzynarodowej - dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
8. okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych upływa po ustaniu przydatności
dla celów archiwalnych;
9. posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia,
przenoszenia danych;
10. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych od 25 maja 2018 r. do tego terminu Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
11.

podanie danych jest dobrowolne;

12.

w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie Karty Seniora;

13.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

w tym profilowaniu.

