
WNIOSEK O WYDANIE 

„Karty Seniora Gminy Kobylnica” 

Kobylnica, dn. ……….……..…….. 

WNIOSKODAWCA: 

Imię ………………………………………….. 

Nazwisko ..................................................... 

Data urodzenia ………………………………. 

Adres zameldowania ………………………… 

Adres zamieszkania …………………………. 

PESEL ……………………………………….. 

Nr telefonu/e-mail …………………………… 

        Wójt Gminy Kobylnica 

        ul. Główna 20 

        76-251 Kobylnica 

 

Wnoszę o wydanie Karty Seniora uprawniającej mnie do korzystania ze zniżek określonych Uchwałą                                  

Nr XXXVIII/320/2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy 

Kobylnica programu z zakresu polityki społecznej „Karta Seniora Gminy Kobylnica”, zmienionej Uchwałą Nr XL/347/2017 

Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 maja 2017r. 

Oświadczam iż zapoznałam/em się z zapisami Regulaminu Programu „Karta Seniora Gminy Kobylnica”. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla celów realizacji tego 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), oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000). 

 

        ………………………………………… 

         (data i podpis) 

Opinia członków Rady Seniorów Gminy Kobylnica: 

…………………………………………………………………………………………...…………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………………….….… 

        ……………………………… 

         (data i podpis) 

Zatwierdzam: 

……………………………… 

(data i podpis) 

 

Wydano kartę nr …………………………… 

……………………………… 

(data i podpis) 

 

 

Potwierdzam odbiór „Karty Seniora Gminy Kobylnica” 

………………………………… 

(data i podpis)



Szanowni Państwo, 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119), informujemy, iż Urząd Gminy Kobylnica z siedzibą w Kobylnicy przy ulicy 

Głównej 20 przetwarza Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, datę urodzenia,  adres zameldowania, adres 

zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu) w związku ze złożeniem wniosku o wydanie „Karty Seniora Gminy 

Kobylnica”  

 

W świetle powyższego informuję, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy 

Kobylnica, 76-251 Kobylnica, ul. Głowna 20, tel. 59 842 90 70-71,  
fax. 59 842 90 72, e-mail: kobylnica@kobylnica.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Kobylnica, z którym może się Pan/Pani 
kontaktować pod adresem e-mail: j.mielczarek@kobylnica.eu,  

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1a RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.  

4. Urząd udostępnia Pana dane tylko podmiotom, którym jest zobowiązany udostępnić dane na podstawie przepisów 
prawa (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy).  

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu realizacji przez administratora zadań wynikających z  art. 
7 ust.1 pkt. 6 Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 506 z późn. zm.).  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania obowiązku prawnego związanego z realizacja 

zadania wynikającego ze złożonego przez Pana/ Panią wniosku o wydanie Karty Seniora Gminy Kobylnica.  
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
b. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
c. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 

d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
f. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

9. Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

10. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, wynika jednakże z obowiązków określonych 

przepisami prawa w zakresie uzyskania pomocy w ramach programu.  
 
Pełnomocnik ds. OIN 
Inspektor Ochrony Danych 
UG Kobylnica 
 
Janusz Mielczarek 
 
                                                                                                                                    ……………………………… 
                                                                                                                                                      (data, podpis) 
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