
Sygn. akt SO.8250…………………. 
 

……………..…………………………………… 
     (miejscowość i data) 

 
 

Marek Pietruszka 

Wójt Gminy Strzeleczki 

 
Wniosek o przyznanie karty/wydanie duplikatu Lokalnej Karty Dużej Rodziny i Seniora 

dla rodziny, z co najmniej 2 dzieci na utrzymaniu 

dla osoby powyżej 60 roku życia (senior) 

 
 
 

WNIOSKODAWCA 

IMIĘ 

 

 

NAZWISKO 

 

 

PESEL 

 

 

DATA URODZENIA 

 

 

ADRES WNIOSKODAWCY 

KOD POCZTOWY  

POCZTA  

MIEJSCOWOŚĆ  

ULICA  

NUMER DOMU  

NUMER MIESZKANIA  

NR TEL.  

 

 

 



 
Wnoszę o wydanie egzemplarzy Karty:              (Liczba  Kart wydanych w rodzinie nie może być wyższa niż liczba osób 

w rodzinie) 

Do wniosku przedkładam oryginały dokumentów: 
- w przypadku rodziców i seniorów – dowód tożsamości ze zdjęciem 
- w przypadku dzieci do 18 roku życia – dowód tożsamości lub akt urodzenia 
- w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia do 25 roku życia – dowód tożsamości oraz legitymacja szkolna bądź odpowiednie 
zaświadczenie o kontynuowaniu nauki 
- w przypadku rodzin zastępczych – postanowienie sądu o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku 
powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności. 

1. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą i jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie 

nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych 

zawartych  

w niniejszym wniosku. 

2. Oświadczam, że wszystkie dane złożone we wniosku są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym na dzień złożenia 

niniejszego oświadczenia. 

3. Nie mam ograniczonych praw rodzicielskich przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej ani nie jestem 

całkowicie pozbawiona/pozbawiony władzy rodzicielskiej. 

4. Zapoznałem/am się z regulaminem wydawania i korzystania Lokalnej Karty Dużej Rodziny i Seniora oraz akceptuje 

jego treść.  

5.  

……………………………………………..                                                                                                             ……………………………………………..      
             (miejscowość)                                                                                                                    (data i czytelny podpis) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Potwierdzam odbiór Karty „Lokalna Karta Dużej Rodziny i Seniora” nr ….…………………………………………………… 
Ilość egzemplarzy Karty …………………..                                            
                                                                                                                                            

                                 …………………………………………        
                                                                                                                                                  (data i czytelny podpis) 
 

DANE CZŁONKÓW RODZINY, UPRAWNIONYCH DO UŻYTKOWANIA KARTY 

L.p. Imię i Nazwisko PESEL Data 

urodzenia 

Stopień 

pokrewieństwa 

Adres 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

     

5. 

 

     

6. 

 

     

7. 

 

     

8. 

 

     

9.      

10.      



Klauzula informacyjna dla interesantów / kontrahentów oraz przyszłych klientów  

Urzędu Gminy Strzeleczki  

W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Urząd Gminy Strzeleczki informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 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  (RODO): 

• Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Strzeleczki z siedzibą Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, 

• Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Strzeleczki jest Pan Łukasz Borsuk tel. 77 407 66 60 (wew. 

106), e-mail sekretarz@strzeleczki.pl 

• Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu zrealizowania usług przez Urząd Gminy Strzeleczki/Gminę 

Strzeleczki 

• Celem zbierania danych osobowych jest: 

− realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa, 

− jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy 

jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane 

dotyczą; 

− jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego; 

• Dane będą udostępniane wyłącznie na rzecz Urzędu Gminy Strzeleczki/Gminy Strzeleczki. 

• Państwa dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA. 

• Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie zrealizowaniem usługi, 

• Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

• Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy 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, 

• Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny, 

• Dane podajecie Państwo dobrowolnie. 

 

 

…………………………………………………………. 

(Potwierdzenie zapoznania się z treścią, data i czytelny podpis) 

 


