Urząd Miejski w Miliczu
ul. Trzebnicka 2
56-300 Milicz
WNIOSEK
o przyznanie/wydanie duplikatu* „Karty Seniora Ziemi Milickiej”
Wnoszę o przyznanie/wydanie duplikatu*„Karty Seniora Ziemi Milickiej” uprawniającej do
korzystania z Programu „Karta Seniora Ziemi Milickiej.

Imię i nazwisko
wnioskodawcy:

………………………………………………………….

Pesel:

Adres zamieszkania:

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

Numer telefonu:
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem wydawania i korzystania z „Karty Seniora Ziemi Milickiej”.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Zobowiązuję się niezwłocznie
poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym Wniosku.
Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ((Dz. U. 2019.1781 tj.) oraz
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 (RODO)),wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w
Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie/wydanie
duplikatu Karty Seniora Ziemi Milickiej w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Programu Karta Seniora Ziemi
Milickiej.
Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych i znam przysługujące mi
prawa (załącznik do wniosku).
W celu potwierdzenia uprawnień do otrzymania Karty Seniora Ziemi Milickiej konieczne jest okazanie do
wglądu
pracownikowi
Urzędu
Miejskiego
w
Miliczu
dokumentu
potwierdzającego
tożsamość.

.…………………………...................…………
Miejscowość, data i podpis

POTWIERDZAM ODBIÓR KARTY SENIORA ZIEMI MILICKIEJ
...............................................
Nr karty
* niepotrzebne skreślić

...........................................
Data

.........................................
Podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotyczy wniosku, o przyznanie / wydanie duplikatu „Karty Seniora Ziemi Milickiej”

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”),
przekazujemy następujące informacje:
1.

Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Milicz z ul. Trzebnicka
2 56-300 Milicz Polska (telefon: +48/71-38-04-348 Fax: +48/71-38-41-119 email: info@milicz.pl Inspektor Ochrony
Danych: W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych drogą elektroniczną: iod.lege.olawa@gmail.com; pisemnie: na adres siedziby Administratora danych.

2.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: Udzielenia odpowiedzi na wniosek, o
przyznanie / wydanie duplikatu „ Karty Seniora Ziemi Milickiej” uprawniającej do korzystania z Programu „Karta
Seniora Ziemi Milickiej” - wyłącznie na podstawie wyrażonejprzez Panią/Pana zgody, w związku z wykonywaniem
zadania realizowanego przez Gminę Milicz w interesie publicznym, w ramach pomocy społecznej oraz promocji gminy
na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6) i 18) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i
e RODO;

3.

Odbiorcy danych osobowych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie uprawnione organy
publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie
stosownych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

4.

Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celówokreślonychw pkt 3, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

5.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą: W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada
Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia
przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia
zgody w każdym momencie (jeśli przetwarzanie będzie się odbywało na podstawie zgody) i bez podawania przyczyny,
lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Aby
skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane
dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

6.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7.

Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie
przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych
osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

8.

Źródło pochodzenia Pani/Pana danych: Karta Seniora Ziemi Milickiej może zostać wydana na wniosek osób
zainteresowanych, wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie wydawania i korzystania z „Karty Seniora
Ziemi Milickiej” na terenie Gminy Milicz, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 511/2020 Burmistrza Gminy
Milicz, z dnia 16 października 2020 r. W sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania i korzystania z Karty Seniora
Ziemi Milickiej na terenie Gminy Milicz.

9.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie
będą profilowane.

……….……………………………….
data i podpis

