
WNIOSEK O PRZYZNANIE PONIECKIEJ KARTY SENIORA /  

WYDANIE DUPLIKATU PONIECKIEJ KARTY SENIORA*
* niepotrzebne skreślić

DANE   WNIOSKODAWCY:

Imię………………………………………………………………………………………………

Nazwisko…………………………………………………………………………………………

Numer PESEL …………………………………………………...................................................

Adres zamieszkania .......................................................................................................................

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

ADRES DO KORESPONDENCJI: (WYPEŁNIĆ JEŻELI ADRES DO KORESPONDENCJI JEST INNY

NIŻ MIEJSCE ZAMIESZKANIA)

Ulica...............................................................................................Nr domu..................................…

Kod pocztowy....................-....................... Miejscowość.................................................................…

DANE KONTAKTOWE:

Numer telefonu ......................................................................................................…

Adres poczty elektronicznej*......................................................................................

* Podanie adresu e-mail nie jest obowiązkowe

Ja niżej podpisany/a  oświadczam, że :

1. Ukończyłem/-łam 60 rok życia.

2. Zamieszkuję na terenie gminy Poniec pod adresem wskazanym we wniosku,

3. Zawarte  we wniosku dane  są  prawdziwe.  W przypadku ich  zmiany zobowiązuję  się  do

niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu.

4. Zostałem/łam poinformowany/a,  że  Poniecka  Karta  Seniora  ma charakter  osobisty  i  nie

może  być  użyczana  bądź  odstępowana  przez  użytkownika  innym osobom pod rygorem

cofnięcia przyznania uprawnień. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić OPS o utracie,

uszkodzeniu Karty oraz wystąpieniu zmian mających wpływ na korzystanie z ulg i zniżek.



5. Poinformowano mnie, że w chwili wydania karty odpowiedzialność za jej zabezpieczenie

spoczywa na osobie, która ją pobrała.

Wyrażam zgodę na  przetwarzanie  moich  danych osobowych do celów związanych z  realizacją

Programu  Poniecka Karta Seniora.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

(data i czytelny podpis wnioskodawcy)



Potwierdzam odbiór Ponieckiej Karty Seniora o numerze  .....................................................………..

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

     (data i podpis osoby wydającej Kartę)        ( data i podpis osoby odbierającej Kartę)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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)  (  Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.  1  ),  zwanego – RODO
informujemy:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w
Poniecu, ul. Krobska 45a, tel. 65 5731 318, e-mail: poniec@opsinfo.pl.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować przez
adres e-mail: iod@rodo-leszno.com.

3) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonywania ustawowych zadań
publicznych oraz realizacji umów. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie wcześniej udzielonej zgody.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i
celach, które wynikają z przepisów prawa.

5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych klientom Ośrodka przysługuje prawo:

-  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  żądania  ich  sprostowania,  ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- wniesienia skargi do organu nadzoru ( Urzędu Ochrony Danych Osobowych ).

6)  Jeżeli  przetwarzanie  danych  odbywa  się  na  podstawie  zgody  osoby  na  przetwarzanie,
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma
wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.

7) Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami powszechnie
obowiązującego prawa.
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