Łuków, dn. …………
…………………………….
Imię i nazwisko wnioskodawcy

……………………………...
Adres zamieszkania

………………………………
Seria i numer dowodu osobistego

……………………………….
Numer telefonu

……………………………….
Adres e-mail

Wniosek o wydanie Karty „Rodzina Trzy Plus”
Zwracam się z prośbą o wydanie …….1) Kart „Rodzina Trzy Plus”, które uprawniają
członków rodziny do korzystania z ulg i zwolnień oferowanych przez podmioty uczestniczące
w ramach Programu „ Rodzina Trzy Plus ”
Oświadczam, że moja rodzina składa się z ….. osób wspólnie zamieszkałych pod
wskazanym wyżej adresem :
L.p.

Imię i Nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa

Wnioskuję
o wydanie
Karty dla 2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Do odbioru Kart upoważniam : ………………………………………………………………
Załączniki :
1) Do wglądu dokument potwierdzający tożsamość, zawierający adres zamieszkania - rodzice lub
opiekunowie prawni,
2) Oświadczenie o kontynuowaniu nauki lub legitymacja do wglądu - dzieci powyżej 18 roku życia

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz jestem świadomy/a
odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuję się do
niezwłocznego poinformowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie
o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku.
………………………………….
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.
U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Łukowie reprezentowanym przez Kierownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łukowie; dane adresowe: ul. Zdanowskiego 15, 21-400 Łuków.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez:
email: mops@um.lukow.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Dane osobowe uzyskane w związku ze złożeniem Wniosku o wydanie Karty „Rodzina
Trzy Plus” wykorzystane i przetwarzane będą w celu realizacji, promocji, monitoringu
i ewaluacji Programu „Rodzina Trzy Plus” oraz w celu przyznania Pani/Panu Karty
„Rodzina Trzy Plus”.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) Uchwała Nr XLII/489/2014 RADY MIASTA ŁUKÓW z dnia 3 kwietnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Łuków Programu „Rodzina trzy Plus”,
b) ZARZĄDZENIE Nr 97/2014 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 12 sierpnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wzoru Karty Rodzina Trzy Plus oraz wzoru wniosku o jej
wydanie.
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w zakresie danych zebranych podczas weryfikacji
Wniosku o wydanie Karty „Rodzina Trzy Plus”.
5. W przypadku nie podania przez Panią/Pana wymaganych danych wskazanych na
Wniosku o wydanie Karty „Rodzina trzy Plus”, nie zostanie ona przyznana.

6. Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów
będziemy korzystać:
a) przez czas realizacji Programu „Rodzina Trzy Plus”,
b) do wykonania analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Programu „Rodzina Trzy
Plus”, w szczególności raportowanie.
7. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom, którym zlecimy usług związane
z przetwarzaniem danych osobowych.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu
następujące prawa:
• prawo dostępu do danych osobowych;
• prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
• prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie;
informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie
zgody (dane inne niż: imię i nazwisko; data urodzenia, miejsce zamieszkania; dane
kontaktowe) – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w
dowolnym momencie;
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo wyrażenia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana
szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego
prawnie usprawiedliwionego interesu;
• prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas
swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje
tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi
prawach dotyczących ochrony, przetwarzania, powierzenia, sprostowania, usunięcia
danych osobowych – w prostej i zrozumiałej formie. Wszystkie moje wątpliwości
zostały mi wyjaśnione. Oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie
i dobrowolnie.

Łuków, dnia ……………

……………………………………………………
(imię i nazwisko)

Kwituję odbiór Kart „Rodzina Trzy Plus” o numerach:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Łuków, dn.………………..

…………..……………………………….
(czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru kart)

1)
2)

Wstaw liczbę osób dla których zostaną wydane Karty „Rodzina Trzy Plus”
Wybraną kratkę zaznacz x

