Załącznik Nr 1
do Regulaminu wydawania i użytkowania Jasielskiej
Karty Seniora

Wniosek
o wydanie „Jasielskiej Karty Seniora 60+”

……………………………………………..
(numer wniosku)

imię i nazwisko1…………………………………………………….. data urodzenia……...…...
adres zameldowania ( stały lub czasowy) ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
adres zamieszkania ……………………………………………………………………………...
seria i numer dowodu osobistego ………………………..PESEL................…………………...
nr telefonu:…………………………………………………………………….. (niewymagane)
adres e-mail:……………………………………………………………….……(niewymagane)

Niniejszym wnoszę o wydanie „Jasielskiej Karty Seniora 60+”.
Wraz z wnioskiem przedstawiam do wglądu dowód tożsamości
Jednocześnie oświadczam, że:
1. Jestem zameldowany(a) w Jaśle pod wskazanym we wniosku adresem;
2. Dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą i jestem świadoma/y odpowiedzialności
za składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuje się niezwłocznie
poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku;
3. Zostałam poinformowana/ Zostałem poinformowany, że Karta ma charakter osobisty
i nie może być użyczana, bądź odstępowana nieuprawionym osobom;
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) przez
realizatora Programu „Jasielska Karta Seniora 60+” przyjętego uchwałą nr L/506/2017 Rady
Miasta Jasła z dnia 28 sierpnia 2017 r. na potrzeby i w trakcie realizacji tego Programu.
1

Wniosek należy wypełniać czytelnie wielkimi literami

Podanie danych jest niezbędne w związku z przystąpieniem do Programu „Jasielska Karta
Seniora 60+”. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jaśle z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 3, 38 – 200 Jasło. Dane będą
przekazywane do Urzędu Miasta w Jaśle celem wydania Jasielskiej Karty Seniora.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu, aktualizacji, modyfikacji oraz sprzeciwu w stosunku
do przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne
do przystąpienia do Programu.
…………………………………..
podpis

Jednocześnie oświadczam, że jestem właścicielem podanego we wniosku adresu email
i wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji wysyłanych środkami komunikacji
elektronicznej przez realizatora Programu „Jasielska Karta Seniora 60+” przyjętego
uchwałą nr L/506/2017 Rady Miasta Jasła z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Jasło, ……………………
(data)

…………………………….
(czytelny podpis)

Ja, niżej podpisany, legitymujący się dowodem osobistym seria……… numer……………..
wydanym przez……………………………………………. zamieszkały/zamieszkała w Jaśle,
upoważniam Pana/Panią……………………………….. legitymującego się/legitymującą się
dowodem osobistym seria………. numer……. wydanym przez……………………………….
zamieszkały w …………………….. do odbioru Jasielskiej Karty Seniora.

Jasło, ……………………
(data)

…………………………….
(czytelny podpis)

Kwituję odbiór Jasielskiej Karty Seniora
Jasło, ……………………
(data)

…………………………….
(czytelny podpis)

