Załącznik Nr 1 do Regulaminu Karty Mieszkańca Gminy Żukowo

WNIOSEK O WYDANIE KARTY MIESZKAŃCA /DUPLIKATU KARTY MIESZKAŃCA*

........................................., ......................
miejscowość
data

Imię: …..................................................................................................................................................
Nazwisko: …..........................................................................................................................................

Adres zamieszkania:...............................................................................................................................

** Email:.............................................................................................................................................

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Żukowo z siedzibą w
Żukowie przy ul. Gdańskiej 52 83-330 Żukowo w celu udziału w programie Karty Mieszkańca
Gminy Żukowo.

□ Akceptuję regulamin Karty Mieszkańca Gminy Żukowo.
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zakresie programu Karta Mieszkańca
Gminy Żukowo przez Gminę Żukowo z siedzibą w ul. Gdyńskiej 52 83-330 Żukowo w celach
otrzymywania informacji związanych z aktualnymi promocjami dla użytkowników Karty
Mieszkańca. ***
Zostałem poinformowany/-na*, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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):
1) Administratorem przekazanych danych osobowych jest Gmina Żukowo, z siedzibą ul.
Gdańska 52, 83-330 Żukowo.
2) Dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Żukowo w celu realizacji Programu Karty
Mieszkańca Gminy Żukowo przez okres mojego uczestnictwa w w/w programie.

3) Dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Żukowo na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) ww.
rozporządzenia oraz na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
4) Poddanie danych osobowych jest wymogiem udziału w w/w programie; brak ich podania
skutkować będzie brakiem możliwości udziału w programie.
5) Pełnoletniemu uczestnikowi konkursu/rodzicowi lub opiekunowi prawnemu dziecka
przysługuje prawo do:
– żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.
- wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

…………………………….
data

………………………………
podpis

……………………….………………….……………
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę, ubiegającej
się o Kartę Mieszkańca

* Niepotrzebne skreślić.
**Podanie danych jest dobrowolne. Podając adres e-mail będziesz otrzymywał informacje o aktualnych promocjach dla
użytkowników Karty Mieszkańca Gminy Żukowo.
*** Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody uniemożliwi otrzymanie informacji o aktualnych promocjach dla
użytkowników Karty Mieszkańca Gminy Żukowo na wskazany adres e-mail.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu z Karty Mieszkańca Gminy Żukowo

........................................., ......................
miejscowość
data

................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby na którą wystawiona została Karta Mieszkańca
Gminy Żukowo)

................................................................................................................
(adres zamieszkania)

UPOWAŻNIENIE*
Ja, niżej podpisana/y upoważniam Panią/Pana.....................................................................................
legitymującą/ego się dowodem osobistym seria ....................... nr .......................................................
zam. .......................................................................................................................................................
do odbioru w Urzędzie Gminy w Żukowie Karty Mieszkańca Gminy Żukowo w moim imieniu.

........................................................................
(podpis własnoręczny osoby upoważniającej)

