Załącznik nr 1

do Regulaminu Nowosolskiej Karty Seniora

WNIOSEK
o wydanie Nowosolskiej Karty Seniora
........................................................………………..
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
..................................................................................
(adres zamieszkania)
...................................................................................
(PESEL)
..................................................................................
(nr telefonu)
Wnoszę o:
□ wydanie Karty Seniora

□ wydanie duplikatu Karty Seniora

Jednocześnie oświadczam, że:
1) zamieszkuję w Nowej Soli pod wskazanym we wniosku adresem;
2) podaję dane osobowe dobrowolnie i są one zgodne z prawdą;
3) jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuję się
niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku;
4) zostałem/łam poinformowany/a, że Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana, bądź
odstępowana nieuprawnionym osobom;
5) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - Prezydenta Miasta
Nowa Sól, adres: ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 4590300, adres e-mail nowasol@nowasol.pl
w zakresie dotyczącym numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu w związku z przystąpieniem do
Programu Nowosolska Karta Seniora;
6) zapoznałem/am się z treścią informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
7) zostałem/am poinformowany/-a o prawie dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania,
przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
8) wiem, że moja zgoda może być przeze mnie odwołana w każdym czasie.

…………………………………………...
miejscowość, data

……………………………………
czytelny podpis Wnioskodawcy

Wnoszę o następującą formę odbioru Karty: (właściwe zaznaczyć X)
 □ listownie na adres wskazany w niniejszym wniosku
 □ osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowej Soli
 □ przez upoważnioną przeze mnie osobę: …………………………………………………………
imię i nazwisko, adres zamieszkania

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art.13 ust.1 i 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej:
„RODO” informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Prezydent Miasta Nowa Sól, adres: ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól,
tel. 68 4590300, adres e-mail nowasol@nowasol.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub
pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania Nowosolskiej Karty Seniora upoważniającej do zniżek
w instytucjach biorących udział w realizacji Programu „Nowosolska Karta Seniora” jak również w celu realizacji praw
i obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ) w związku z Uchwałą Nr XXXV/297/20
Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 03.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Programu „Nowosolska Karta Seniora”.
Wszelkie pozostałe dane osobowe podane przez Państwa w zakresie innym niż wymagane do wydania w/w karty, jak
na przykład dane kontaktowe w postaci numeru telefonu, będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit.
a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych,
tj. przez okres 25 lat w archiwum zakładowym. Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przetwarzane
do czasu jej wycofania.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO);
- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do
jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa jest niezbędne, aby
uczestniczyć w programie „Nowosolska Karta Seniora”. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością
rozpatrzenia Państwa wniosku o wydanie Nowosolskiej karty Seniora.
9. Państwa dane będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych
osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo
państwa członkowskiego, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

………………………………………
miejscowość, data

…………..…………………………
czytelny podpis Wnioskodawcy

