WNIOSEK O WYDANIE KARTY INOWROCŁAWIANINA
.......................................................................................................................................................
Imię i nazwisko osoby dla której ma być wydana karta

.......................................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ulica/nr domu/mieszkania

…………………………………………………………………………………………………...
kod pocztowy/miejscowość

……………………………………
Data urodzenia

………………………………
nr telefonu

…………………………………………………………………………………………………...
e-mail

1. Oświadczam, że zamieszkuję na terenie Miasta Inowrocławia i rozliczam podatek dochodowy
w Urzędzie Skarbowym w Inowrocławiu/jestem podatnikiem podatku rolnego/ w związku
z kontynuowaniem nauki pozostaję na wyłącznym utrzymaniu rodziców.
2. Oświadczam, że zapoznałem i akceptuję Regulamin wydawania i użytkowania KARTY
INOWROCŁAWIANINA.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016, s.1, ze zm.) zwanego dalej
„RODO” zostałem(am) poinformowany(a), że:
- Administratorem moich danych osobowych jest Prezydent Miasta Inowrocławia z siedzibą
w Inowrocławiu przy al. Ratuszowej 36;
- Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym mogę się skontaktować pod nr tel. 52-35-55347 lub adresem e-mail: iod@inowroclaw.pl;
- Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu wydawania i użytkowania KARTY
INOWROCŁAWIANINA na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym oraz § 8 uchwały Nr XXIV/249/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.;
- Odbiorcą moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do tego na podstawie
obowiązujących przepisów prawa oraz firma CARDMAN z która zawarta została umowa powierzenia
przetwarzania danych osobowych w celu wyprodukowania karty;
- Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu przetwarzania,
dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, a po tym czasie przez okres
wskazany w odrębnych przepisach prawa odnoszących się do archiwizacji dokumentów w organach
administracji publicznej;
- Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, oraz prawo
do przenoszenia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje mi w sytuacji, gdy wcześniej
wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przeze mnie cofnięta, a przepisy prawa zezwalają na
ich trwałe usunięcie. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie na
podstawie zgody – posiadam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza
przepisy RODO;
- Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego wydania
i użytkowania KARTY INOWROCŁAWIANINA.
Inowrocław, dnia ………………………….

……………………………………………
podpis wnioskodawcy

Wniosek został zweryfikowany przez:
……………………………………….
(data i podpis pracownika)

Kwituję odbiór karty
i potwierdzam poprawność
wydrukowanych na niej danych
Nr karty: …………………………………

……………………………………………
(data i podpis użytkownika
lub osoby upoważnionej do odbioru karty)
*) niewłaściwe wykreślić

