WNIOSEK O WYDANIE „PIŃCZOWSKIEJ KARTY SENIORA”
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
…………………………………………………………….
Data urodzenia:
…………………………………………………………….
Adres zamieszkania:
…………………………………………………………….
Numer telefonu, adres e-mail:
…………………………………………………………….

Wnoszę o: (proszę zaznaczyć właściwe)
□ wydanie „PIŃCZOWSKIEJ KARTY SENIORA”
□ wydanie DUPLIKATU „PIŃCZOWSKIEJ KARTY SENIORA”
Jednocześnie oświadczam, że:
1. W chwili obecnej mam ukończone 60 lat i jestem emerytem / rencistą;
2. Zamieszkuję w Gminie Pińczów pod wskazanym we wniosku adresem.
3. Dane zawarte we wniosku 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.
4. Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, że „PIŃCZOWSKA KARTA SENIORA” ma
charakter osobisty i nie może być użyczana, bądź odstępowana innym osobom.

Pińczów, dnia: …………………………

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

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku w
celu wydania „Pińczowskiej Karty Seniora” oraz realizacji programu 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) (Dz. Urz. UE L
119 z 4.05.2016, z późn. zm.) i zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018. poz.1000)
Oświadczam, że wyrażam zgodę dobrowolnie oraz zostałem/am poinformowany o prawie wglądu,
poprawiania swoich danych, usunięcia oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania do w/w celu.

Oświadczam, iż zostałem/ zostałam * poinformowany /poinformowana*, iż:
Administratorem powyższych danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów.
Pińczów, dnia: ……………………………………

……………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Adnotacje urzędowe:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Pińczów, dnia: ………………………………………………

........................................................
(podpis z podaniem imienia, nazwiska)

„PIŃCZOWSKĄ KARTĘ SENIORA” odebrałam/ odebrałem:

Pińczów, dnia: ……………………………………………………
…………………………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Pouczenie:
1.Osoba odbierająca „PIŃCZOWSKĄ KARTĘ SENIORA” obowiązana jest przedstawić do wglądu
dokument tożsamości i legitymację emeryta/rencisty.
2.Wyrobienie Pińczowskiej Karty Seniora jest bezpłatne.
3. "Pińczowska Karta Seniora" ważna jest bezterminowo.
4. "Pińczowska Karta Seniora" zostanie wydana po weryfikacji wniosku w terminie 30 dni od jego
złożenia .
5. Niniejsza karta nie może być udostępniona osobom trzecim.

