
WNIOSEK 
o wydanie Wodzisławskiej Karty Seniora 

                              

1. Oświadczam, że  w chwili obecnej mam ukończone 60 lat i jestem mieszkańcem Wodzisławia 

Śląskiego:

Imię/imiona i nazwisko……………………………………………………………………………………………….................

Data urodzenia.……………………………………………………………………….....................................................

Adres miejsca zamieszkania………………………………………………………………………………….......................

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

Telefon.………………………………………………………………………………….......................................................

e-mail.……………………………………………………………………………………......................................................

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz jestem świadom/a odpowiedzialności za

składanie  nieprawdziwych  oświadczeń  oraz  zobowiązuję  się  niezwłocznie  poinformować

o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku. 

*Zgodnie 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 takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z 
uczestnictwem w programie Wodzisławska Karta Seniora (Uchwała nr III/28/15 Rady 
Miejskiej Wodzisławia Śląskiego)

       □ TAK          □ NIE

Wodzisław Śląski, dnia  …................................        ………….............................................

                                                                                                               (podpis wnioskodawcy)                    

* - Należy zaznaczyć właściwe



Zgodnie z art. 13 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 

dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Wodzisławia 
Śląskiego reprezentujący Miasto Wodzisław Śląski oraz Urząd Miasta Wodzisławia 
Śląskiego z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (44-300), ul. Bogumińska 4.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych – iod@wodzislaw-slaski.pl.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w programie 

Wodzisławska Karta Seniora – na podstawie art. 6 ust.1 lit.a w/w rozporządzenia oraz 
Uchwała nr III/28/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.

4. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres uczestnictwa w programie 
Wodzisławska Karta Seniora i/lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po 
spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane 
jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym 
zakresie.

5. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody.

6. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 
skutkować odmową uczestnictwa w programie Wodzisławska Karta Seniora.

.................................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

(data, miejsce)                                                                                             podpis uczestnika

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

Kwituję odbiór Wodzisławskiej Karty Seniora nr ……..../…….... i potwierdzam, że dane na niej są 

zgodne z podanymi we wniosku.

(data, miejsce)                                                                                             podpis uczestnika

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



Adnotacje urzędowe

Karta zarejestrowana pod 
numerem:.........................................................................................

Uwagi.......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

…………………….....……                                   …………………….......
data       podpis


