NR KARTY:
(wypełnia pracownik MOPS w Knurowie)

Formularz zgłoszeniowy dla Uczestników
Programu „Ogólnopolska Karta Seniora”
Proszę o przyjęcie mnie w poczet uczestników programu „Ogólnopolska Karta Seniora”. Oświadczam,
że znane mi są postanowienia Regulaminu Programu oraz treść Zarządzenia nr 521/BWP/2017
Prezydenta Miasta Knurów z dnia 12.12.2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad wydawania
Ogólnopolskiej Karty Seniora – edycja lokalna w Gminie Knurów oraz warunków korzystania
z uprawnień przez posiadaczay Kart. Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania wyżej
wymienionych przepisów.
DANE OSOBOWE
Imię (imiona):
Nazwisko:
Data urodzenia:

d

d

-

m m

-

r

r

r

r

DANE KONTAKTOWE
Ulica:

Numer domu:

Kod pocztowy:

Numer lokalu:

Miejscowość:

Numer telefonu:
Adres e-mail:

Własnoręczny czytelny podpis:

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za
składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania MOPS
w Knurowie o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku.

...................................................... …
(czytelny podpis)
Potwierdzam, że zostałam/-em poinformowana/-y, że na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych:
- Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie z siedzibą przy ul.
Ks.A.Koziełka 2, 44-190 Knurów, reprezentowany przez Dyrektora MOPS w Knurowie..
- Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie Ustawy z dnia ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1875) oraz Ustawy z dnia 12.03.2014r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U
z 2017r., poz 1769);
- Celem przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do realizacji formularza
Ogólnopolskiej Karty Seniora - edycja lokalna w Gminie Knurów.
- Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
- Mam prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych
osobowych (zgodnie art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych).

Knurów, dnia .....................................…,
......................................................
(czytelny podpis)

Kwituję odbiór Ogólnopolskiej Karty Seniora - edycja lokalna w Gminie Knurów. Dane na Karcie są zgodne z
podanymi we wniosku.

Knurów, dnia .....................................…,

.....................................................
(czytelny podpis)

(wypełnia pracownik MOPS w Knurowie)

Stwierdzam zgodność danych zawartych w formularzu z okazanym mi dokumentem tożsamości
Wnioskodawcy.

Knurów, dnia .....................................…,

…...............................
(pieczęć imienna)

