
Załącznik do Zarządzenia nr 115.667.2018             
   Wójta Gminy Wiązowna 
    z dnia 27 lipca 2018 r.  

Wniosek o wydanie 
Karty Mieszkańca Gminy Wiązowna 

1. Dane wnioskodawcy

imię ………………………………………………………………………………………… 

nazwisko …………………………………………………………………………………… 

PESEL …………………………………………………………………………………….. 

NIP oraz data urodzenia dotyczy obcokrajowców …………………………………………….. 

Adres zamieszkania wnioskodawcy: 

miejscowość, kod …………………………………………………………………………. 

ulica, nr domu, nr mieszkania …………………………………………………………….. 

telefon (dobrowolnie) ………………………………………………………………………… 

………………………… 
(podpis) 

2. Dane dziecka
Wypełnij tylko jeśli składasz wniosek o Kartę Mieszkańca Gminy Wiązowna dla swojego uczącego się dziecka

imię dziecka ……………………………………………………………………………….. 

nazwisko dziecka ………………………………………………………………………….. 

PESEL dziecka ……………………………………………………………………………. 

NIP oraz data urodzenia dziecka (dotyczy obcokrajowców) ………………………………….. 

Adres zamieszkania dziecka: 

miejscowość, kod …………………………………………………………………………. 

ulica, nr domu, nr mieszkania …………………………………………………………….. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Wójta Gminy Wiązowna, 

ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, w celach opisanych we wniosku. 

………………………….. 
      (podpis) 



  
ZGODY 

(wypełnia wnioskodawca) 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy 
Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, w celu wydania Karty Mieszkańca 
Gminy  Wiązowna,  w  tym  również  spraw  związanych  z  windykacją  i  reklamacją   
w związku z używaniem Karty. 

………………………….. 
(podpis) 

OŚWIADCZENIA 
1. Oświadczam, że rozliczam podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie 

Skarbowym w Otwocku, ze wskazaniem Gminy Wiązowna jako miejsca 
zamieszkania. 

2. Oświadczam, że  dane  zawarte  we  wniosku  oraz  złożone  oświadczenia  są  zgodne 
z prawdą. Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych 
zawartych w niniejszym wniosku. W przypadku podania nieprawdziwych informacji 
zobowiązuję się do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość uzyskanych świadczeń. 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem wydawania Karty Mieszkańca 
Gminy Wiązowna, stanowiącym Zarządzenie nr 76.628.2018 Wójta Gminy  
Wiązowna z dnia 19.06.2018 r. z późn.zm.  

OŚWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH 
1. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że: 

Dane osobowe zawarte we wniosku, w tym dotyczące zamieszkania na terenie Gminy 
Wiązowna i numeru PESEL (w przypadku obcokrajowców - numer NIP wraz z datą 
urodzenia), będą przetwarzane przez Wójta Gminy Wiązowna w celu weryfikacji 
uprawnień przewidzianych w uchwałach Rady Gminy Wiązowna oraz w celu wydania 
Karty Mieszkańca Gminy Wiązowna. Dane osobowe zawarte we wniosku w zakresie 
imienia, nazwiska i numeru PESEL (w przypadku obcokrajowców - numer NIP wraz  
z datą urodzenia) będą przetwarzane przez Wójta Gminy Wiązowna w celu 
umożliwienia identyfikacji wnioskodawcy. 

2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich 
poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,  
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Podanie 
numeru telefonu jest dobrowolne, a pozostałe dane konieczne do wyrobienia Karty 
Mieszkańca Gminy Wiązowna oraz uzyskania stosownych uprawnień z tym 
związanych.  Administratorem  danych  osobowych  jest  Wójt  Gminy  Wiązowna,   
ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna. Dane osobowe mogą być przekazywane 
Zarządowi Transportu Miejskiego w Warszawie, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa    
w celach windykacyjnych i reklamacyjnych. 

3. W   sprawach   ochrony   danych   osobowych   można   kontaktować   się   
z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 22 512 5 835, email: iod@wiazowna.pl, lub 
pisemnie na adres urzędu. 

4. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych. 

5. Klienta dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Klienta do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

………………………….. 
(podpis) 

Kwituję odbiór Karty Mieszkańca Gminy Wiązowna o nr  
 

           

 
………………………….. 

(data i podpis) 

mailto:iod@wiazowna.pl
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