Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 24/2022
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 21 stycznia 2022 r.
Wniosek należy wypełniać czytelnie WIELKIMI (DRUKOWANYMI) LITERAMI
WYPEŁNIA URZĄD (PO ZŁOŻENIU WNIOSKU)
Data wpływu Wniosku

Numer Wniosku/Karty:

WNIOSEK
O PRZYZNANIE KARTY *
LUB DUPLIKATU *
„KARTY MIESZKAŃCA GMINY NIEPORĘT”
*niepotrzebne skreślić

CZĘŚĆ I - DANE WNIOSKODAWCY
Dane identyfikacyjne
NAZWISKO

IMIĘ PIERWSZE

IMIĘ DRUGIE

DATA URODZENIA*
(DD/MM/RRRR)

NUMER PESEL
Miejsce zamieszkania
ULICA

MIEJSCOWOŚĆ

Nr domu
Kod
pocztowy

Nr
lokalu

Poczta

ADRES DO KORESPONDENCJI (Wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż miejsce zamieszkania.)
ULICA
MIEJSCOWOŚĆ

Nr domu
Kod
pocztowy

Poczta

DANE KONTAKTOWE
Adres e-mail:
Numer telefonu
*pole dobrowolne

Nr lokalu

CZĘŚĆ II – Dane Wnioskodawcy oraz dane Członków Rodziny dla których wnioskuję o Karty:
Lp.
Imię i nazwisko

(należy wypełnić drukowanymi literami; należy zaznaczyć właściwe „X”)
PESEL
KARTA
Stopień pokrewieństwa z
MIESZKAŃCA
Wnioskodawcą
GMINY NIEPORĘT
Data urodzenia *

c - po raz pierwszy

1.

WNIOSKODAWCA

ulgi Nieporęcka
Karta
Rodziny 3+
c - wnioskuję
o przyznanie

c -przedłużenie
ważności Karty
c - Duplikat Karty
c - po raz pierwszy

c - wnioskuję
o przyznanie

c -przedłużenie
ważności Karty

2.

c - Duplikat Karty
c - po raz pierwszy

c - wnioskuję
o przyznanie

c -przedłużenie
ważności Karty

3.

c - Duplikat Karty
c - po raz pierwszy

c - wnioskuję
o przyznanie

c -przedłużenie
ważności Karty

4.

c - Duplikat Karty
c - po raz pierwszy

c - wnioskuję
o przyznanie

c -przedłużenie
ważności Karty

5.

c - Duplikat Karty
c - po raz pierwszy

c - wnioskuję
o przyznanie

c -przedłużenie
ważności Karty

6.

c - Duplikat Karty
c - po raz pierwszy

c - wnioskuję
o przyznanie

c -przedłużenie
ważności Karty

7.

c - Duplikat Karty
c - po raz pierwszy
c -przedłużenie
ważności Karty

8.

c - Duplikat Karty
*pole dobrowolne

c - wnioskuję
o przyznanie

CZĘŚĆ III – OŚWIADCZENIA
(właściwe zaznaczyć „X”)
Ja niżej podpisana/y świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1
Kodeksu Karnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1023) oświadczam w imieniu własnym i osób wskazanych w Części II Wniosku, że:
1. Dane zawarte we Wniosku oraz złożone oświadczenia są zgodne z prawdą, dane podaję dobrowolnie.
2. Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym Wniosku.
3. Zapoznałam/łem się z:
c Regulaminem Programu „Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt”, c
Regulamin Programu „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym Wniosku o przyznanie i wydanie:
c Karty w ramach Programu „Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt” wprowadzonego Uchwałą Nr XLVIII/128/2021 Rady Gminy Nieporęt
z dnia 25 listopada 2021 r.,
c ulg w ramach Programu „Nieporęcka Karta Rodziny 3+” wprowadzonego Uchwałą Nr XLVIII/108/2013 Rady Gminy Nieporęt
z dnia 12 grudnia 2013 r.
- zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) przez Urząd Gminy Nieporęt z
siedzibą w Nieporęcie, Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt oraz inne podmioty uprawnione do realizacji zadania. Oświadczam, że
poinformowano mnie o tym, że podanie danych zawartych we Wniosku jest dobrowolne oraz o przysługującym prawie do kontroli treści
danych, ich poprawiania, a także o prawie sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innym podmiotom.

Jako Wnioskodawca oświadczam, że:
1. c - zamieszkuję na terenie Gminy Nieporęt i podatek dochodowy od osób fizycznych składam w Urzędzie Skarbowym w Legionowie
i
deklaruję w swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem mojego zamieszkania jest Gmina Nieporęt,
2. c - zamieszkuję na terenie Gminy Nieporęt i podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego rozliczam w Gminie Nieporęt,
3. c - zamieszkuję na terenie Gminy Nieporęt, ale na podstawie przepisów odrębnych mam obowiązek rozliczania podatku dochodowego od
osób fizycznych w urzędzie skarbowym według innej niż miejsce zamieszkania właściwości,
4. c - zamieszkuję na terenie Gminy Nieporęt i nie mam obowiązku rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie
Skarbowym w Legionowie na podstawie odrębnych przepisów,
5. c - zamieszkuję na terenie Gminy Nieporęt i jestem niepracującym małżonkiem osoby uprawnionej, wymienionej w punktach 1-4,
6. c - zamieszkuję na terenie Gminy Nieporęt i jestem dzieckiem Osób Uprawnionych, wymienionych w pkt 1-5, tj. rodziców lub osób samotnie
wychowujących dziecko, do ukończenia 25. roku życia – pozostaję uczniem/studentem*, 7. c - inne wynikające z odrębnych przepisów
szczególnych**:
…………………………………………………………………………………………………………………………..,
* właściwe podkreślić
** należy wpisać jakie

w związku z czym (właściwe zaznaczyć „X”) c
przedkładam do wglądu:
c załączam do Wniosku:
c - zdjęcie kolorowe o wym. 35x45 mm, jak do dokumentu potwierdzającego tożsamość.
c - zdjęcie wykonane na miejscu w Urzędzie Gminy Nieporęt,
c - pierwszą stronę zeznania rozliczeniowego PIT za poprzedni rok kalendarzowy z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym
w Legionowie, c - przy rozliczeniu elektronicznym PIT za poprzedni rok kalendarzowy - wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie
Odbioru) wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO Urzędu Skarbowego w Legionowie,
c - kserokopia aktualnej legitymacji szkolnej/studenckiej*, c - inne – według przepisów wynikających z odrębnych przepisów **:
………………………………………………………………………………,
*właściwe podkreślić
** należy wpisać jakie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

data, czytelnie imię i nazwisko Wnioskodawcy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z Wnioskiem o wydanie KARTY
MIESZKAŃCA GMINY NIEPORĘT
(właściwe zaznaczyć „X”)
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:
Administrator:
Administratorem danych osobowych jest Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta Gminy Nieporęt, z siedzibą w Nieporęcie, Plac Wolności 1, 05-126
Nieporęt.
Dane kontaktowe Administratora:
Urząd Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt, tel.: 22/ 767 04 00, fax: 22/767 04 41, e-mail: urzad@nieporet.pl
Inspektor Ochrony Danych:
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez przesłanie korespondencji na adres e-mail:
iod@nieporet.pl lub na adres Administratora: Urząd Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt.
Podstawa prawna przetwarzania danych:
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, c i e RODO w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz w związku z:
c Uchwałą Nr XLVIII/128/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 listopada 2021 r., w sprawie przyjęcia Programu „Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt”,
c Uchwałą Nr XLVIII/108/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego programu „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”

.

Cel przetwarzania
Wydanie i personalizacja Karty „Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt” oraz realizacja uprawnień wynikających z właściwych uchwał Rady Gminy Nieporęt.

Przekazanie danych i ich przetwarzanie
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wydania Karty „Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt”.
oznaczonych przypadkach przetwarzanie przekazanych danych odbywa się za zgodą.

W

Konsekwencje niepodania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest warunkiem wydania i personalizacji Karty „Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt”, a ich niepodanie będzie skutkowało
niemożnością wydawania przedmiotowej Karty i korzystania z uprawnień przewidzianych w Programie/Regulaminie dot. w/w Kart.
Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Programów/Uchwał oraz realizacji ustawowych zadań Urzędu Gminy Nieporęt, nie dłuższy niż 10 lat.

Prawo do danych osobowych
Prawa na warunkach określonych w przepisach art. 15 do 22 RODO, w tym prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych członków rodziny
wskazanych we Wniosku i ich sprostowania. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych informacji opiera się na udzielonej zgodzie, przysługuje prawo do
wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO.
Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych będą uprawnione osoby i podmioty uczestniczące w realizacji Programów/Uchwał dot. wydania „Karty Mieszkańca Gminy
Nieporęt”, podmioty realizujące zadania na rzecz Administratora i podmioty uprawnione z mocy prawa do dostępu do danych osobowych.
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora - Gminę Nieporęt z siedzibą w Nieporęcie, Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt,
reprezentowaną przez Wójta Gminy Nieporęt, w w/w celu.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do danych
i prawie ich poprawiania.

data …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

czytelnie imię i nazwisko Wnioskodawcy

CZĘŚĆ IV – UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU KART

Do odbioru Kart upoważniam:
Imię ………………………………………………………………………..
Nazwisko …………………………………………………………………..
PESEL ………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………..
DATA, CZYTELNIE IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY

CZĘŚĆ V – WERYFIKACJA DANYCH
(WYPEŁNIA URZĄD PO ZŁOŻENIU WNIOSKU)
- właściwe zaznaczyć „X”

Po weryfikacji niniejszego Wniosku przyznano następujące Karty (wpisać imię i nazwisko, numer Karty):
1.

………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

………………………………………………………………………………………………………………………………

5.

………………………………………………………………………………………………………………………………

6.

………………………………………………………………………………………………………………………………

7.

………………………………………………………………………………………………………………………………

8.

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
DATA, CZYTELNIE IMIĘ I NAZWISKO, PIECZĄTKA PRACOWNIKA URZĘDU

CZĘŚĆ VI – POKWITOWANIE ODBIORU KART
Kwituję odbiór Kart wymienionych w Części V Wniosku i potwierdzam zgodność danych umieszczonych na Kartach z danymi zawartymi
we Wniosku.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATA, CZYTELNIE IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY / OSOBY UPOWAŻNIONEJ WSKAZANEJ W CZĘŚĆI IV
WNIOSKU

