Załącznik Nr 1 do Regulaminu Programu
„Karta Seniora Gminy Cedry Wielkie”
Wniosek o wydanie
„Karty Seniora Gminy Cedry Wielkie”
WNIOSKODAWCA:
Imię:………………………………..
Nazwisko: ………………………….
Pesel: ………………………………..
Adres zamieszkania:
……………………………………….
……………………………………….
Nr. tel/e-mail (dane nieobowiązkowe)
……………………………………….
Wnoszę o wydanie:
□ Karty Seniora w Gminie Cedry Wielkie
□ Duplikatu Karty Seniora w Gminie Cedry Wielkie
Oświadczam iż:
1. ukończyłam/em 60 rok życia,
2. mieszkam na terenie Gminy Cedry Wielkie, pod wskazanym we wniosku adresem,
3. zapoznałam/em się z regulaminem Programu „Karta seniora Gminy Cedry Wielkie” ,
4. zawarte we wniosku dane są prawdziwe,
5. w przypadku ich zmiany zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
Urzędu Gminy.
……………………………………………
data i czytelny podpis wnioskodawcy

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wójta Gminy Cedry Wielkie moich danych osobowych w
zakresie dotyczącym numeru telefonu kontaktowego / adresu – email* w celu w celu umożliwienia
oraz ułatwienia szybkiego i bezpośredniego kontaktu ze mną w sprawach związanych z wydaniem
Karty Seniora upoważniającej do ulg i preferencji dotyczących produktów i usług oferowanych przez
firmy biorące udział w realizacji Programu „Karta Seniora Gminy Cedry Wielkie, zgodnie z
Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.
Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna.
*niepotrzebne skreślić

……………………………………….
data, czytelny podpis wnioskodawcy

Kwituję odbiór Karty o numerze …………………
………………………………………
podpis osoby wydającej Kartę

………………………………………
data i czytelny podpis wnioskodawcy

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L.
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Cedry Wielkie z siedzibą pod adresem: ul.
M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, tel. (58) 683 61 64, tel. (58) 692 20 32, fax. (58) 683
61 66, e-mail: urzad@cedry-wielkie.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu
email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z wydaniem Karty Seniora
upoważniającej do ulg i preferencji dotyczących produktów i usług oferowanych przez firmy
biorące udział w realizacji Programu „Karta Seniora Gminy Cedry Wielkie”, jak również w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ) w
związku z Uchwałą Nr …….. Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia ………………. w sprawie w
sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Cedry Wielkie programu z zakresu polityki społecznej
„Karta Seniora Gminy Cedry Wielkie”. Wszelkie pozostałe dane osobowe podane przez Państwa
w zakresie innym niż wymagane do wydania w/w karty, jak na przykład dane kontaktowe w
postaci numeru telefonu / adresu –e-mail, będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym
mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach
szczególnych, w tym przepisach archiwalnych. Natomiast w przypadku danych podanych
dobrowolnie – dane osobowe będą przetwarzane co do zasady do czasu wycofania przez Państwa
zgody na ich przetwarzanie.
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa jest
niezbędne, aby uczestniczyć w programie „Karta Seniora Gminy Cedry Wielkie”. Nieprzekazanie
danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Państwa wniosku o wydanie w/w Karty
Seniora. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na realizację
celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora,
mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie
Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa
dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcom usług
teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo
IT, a także podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany
przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
operatorom pocztowym.

