Łowicz, dnia…………..

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 183/2014
Burmistrza Miasta Łowicza
Z dnia 15 maja 2014r.

Wniosek o wydanie ,,Łowickiej Karty Seniora’’
………………………………………………
Imię i Nazwisko wnioskodawcy
………………………………………………
Adres zamieszkania
………………………………………………
Pesel
………………………………………………
Nr telefonu

Zwracam się z prośbą o wydanie karty ,,Łowicka Karta Seniora’’ , która uprawnia do korzystania z
ulg i zwolnień oferowanych w ramach programu ,,Łowicka Karta Seniora’’ przyjętego Uchwałą Nr
LIV/317/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 kwietnia 2014 roku.
po raz pierwszy

duplikat karty

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz jestem świadom/a odpowiedzialności za
składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o wszelkich
zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku.

……………………………………..
data

…………………………….
czytelny podpis

, Kwituję odbiór „Łowickiej Karty Seniora” i potwierdzam, że dane na niej zawarte są prawidłowe
(zgodne z podanymi na wniosku).

……………………………………
data

………………………….
czytelny podpis

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. – dalej RODO uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim
w Łowiczu jest Burmistrz Miasta Łowicza, pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz.
1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować
się pod adresem e-mail: iod@um.lowicz.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania „Łowickiej Karty
Seniora” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z uchwałą nr LIV/371/2014
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu
„Łowicka Karta Seniora” na terenie Gminy Miasto Łowicz oraz ustawą o pomocy
społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
3. Podane

przez

Panią/Pana

dane

osobowe

przekazywane

będą

podmiotom,

którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, a także
organom lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych wieczyście (25
lat w Urzędzie Miejskim w Łowiczu, a następnie zostaną przekazane do właściwego
miejscowo archiwum państwowego).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości wydania „Łowickiej Karty Seniora”.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

