
Załącznik nr 1 
 do Programu „Goślińska Karta Seniora” 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE „GOŚLIŃSKIEJ KARTY SENIORA” 

 

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:   …………………………………………………… 

2. Data urodzenia:                      …………………………………………………… 

3. PESEL:                                        …………………………………………………… 

4. Adres zamieszkania:                  …………………………………………………… 

                                                             ........................................................................ 

5. Nr telefonu:                                ……………………….…………………………... 

Wnoszę o: (proszę zaznaczyć właściwe) 

□   wydanie „Goślińskiej Karty Seniora” 

□   wydanie duplikatu „Goślińskiej Karty Seniora” 

 

 

Do odbioru Karty upoważniam  ………………………………………………………………….. 
                           (Imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. Zamieszkuję w gminie Murowana Goślina pod wskazanym we wniosku adresem. 

2. Dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą oraz jestem świadoma/y odpowiedzialności za 

składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o wszelkich 

zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku. 

3. Zapoznałam/em się z Programem „Goślińska Karta Seniora” i akceptuje jego treść. 

 

 

Murowana Goślina, dnia ……………………          ..…….…………………………………      
 

          (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzania przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina, z siedzibą w Murowanej Goślinie, 

pl. Powstańców Wielkopolskich 9, moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, w celu uczestnictwa 

w Programie „Goślińska Karta Seniora” oraz wydania Goślińskiej Karty Seniora. 

 

Murowana Goślina, dnia ……………………          ..…….…………………………………      
          (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

  



Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych 

Dane osobowe przetwarzane są w celu uczestnictwa Pani/Pana w Programie „Goślińska Karta Seniora” oraz 

wydania Goślińskiej Karty Seniora. Dane przetwarza się na podstawie Pani/Pana zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1, ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w Programie 

„Goślińska Karta Seniora” oraz wydanie Karty.  

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców 

Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 

62-095 Murowana Goślina; e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl 

Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa do ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan 
prawo wnieść skargę do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz 
podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie 
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

Dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa Pani/Pana w Programie „Goślińska Karta 
Seniora”, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa. 
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane 
organizacjom międzynarodowym. Na podstawie Pani/Pana danych nie nastąpi zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. 

Zapoznałam/em się z informacją: 

 

 

Murowana Goślina, dnia ……………………          ..…….…………………………………      
          (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

„Goślińską Kartę Seniora” odebrałam/em: 
 
 
 
 
 

Murowana Goślina, dnia ……………………          ..…….…………………………………      
          (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 

 
Adnotacje Urzędowe: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

Murowana Goślina, dnia ……………………          ..…….…………………………………      
          (podpis) 

 
POUCZENIE: 

Osoba składająca wniosek oraz osoba odbierająca Goślińską Kartę Seniora obowiązana jest 
przedstawić do wglądu dokument tożsamości. 


