Załącznik nr 1 do Regulaminu Karty
„RODZINA plus”
Gródków, dnia ……………….
Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko: ………………………………
Adres zamieszkania

………………………………

Seria i numer dowodu osobistego

……………………………….

Numer telefonu ………………………………
Adres e-mail

…………………………………

Wniosek
o wydanie Karty „RODZINA plus”
Wnoszę o wydanie Karty „RODZINA plus” uprawniającej do korzystania ze zniżek określonych w
Zarządzeniu Nr 120.70.2014 Wójta Gminy Psary z dnia 17 września 2014 roku w sprawie regulaminu
przyznawania, wydawania i korzystania z Karty „RODZINA plus”
Oświadczam, że moja rodzina składa się z …....... osób wspólnie zamieszkałych pod wskazanym wyżej adresem:
1…………………………………………............................…………
( Imię i nazwisko, data urodzenia wnioskodawcy)

2…………………………………………………………………....…
( Imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

3………………………………………………………………………
( Imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

4……………………………………………………………………..
( Imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

5………………………………………………………………………
( Imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

6………………………………………………………………………
( Imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

7………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

8……………………………………………………………………
(Imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa)

Załączniki do wniosku (kserokopie):
- dokument potwierdzający tożsamość (oryginał do wglądu),
- dokument potwierdzający adres zamieszkania – rodzice bądź opiekunowie (oryginał do wglądu)
- legitymacja lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki przez dzieci powyżej 16 roku (oryginał do
wglądu)
- w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnego – prawomocne orzeczenie sądu o ustanowieniu rodziny
zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu)
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składane
nieprawdziwych oświadczeń. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowana GOK w Gródkowie o wszelkich
zmianach danych dotyczące niniejszego wniosku.

Gródków, dnia ….............................

…........................................................................
czytelny podpis

Kwituję odbiór Kart „RODINA plus” o numerach …..................................................................
Dane na Kartach są zgodne z podanymi we wniosku.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania, wydawania i korzystania z Kart „RODZINA
plus”

Gródków, dnia ….............................

…........................................................................
czytelny podpis

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 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) – dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, będzie Gminny Ośrodek Kultury
Gminy Psary (GOK) z siedzibą w Gródkowie, ul. Zwycięstwa 2, 42-575 Gródków.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować
drogą elektroniczną: iod@gok.psary.pl lub telefonicznie pod numerem tel:32/267-22-59;

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji statutowych zadań Administratora (art.6 ust.1
RODO) oraz w terminach:
1. w celu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty „RODZINA plus”, w ramach Programu
„RODZINA plus”, zwanej dalej „Kartą”- imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania,
stopień pokrewieństwa, numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres e-mail, które
przetwarzane będą w terminie 01.09.2018 – 30.06.2019.
2. w celach statystycznych: rok urodzenia, miejscowość, które przetwarzane będą przez 5 lat + rok
bieżący.
3. w celu kontaktu dane: numer telefonu uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego, adres e-mail,
które przetwarzane będą w terminie 01.09.2018 - 30.06.2019,
4. w celach promocji działalności GOK, upowszechniania kultury oraz działań marketingowych
oraz archiwizacyjnych będziemy dokumentować organizowane przez nas wydarzenia w postaci
zapisu obrazu lub dźwięku (np. foto, audio, video). Wizerunek uczestników może znaleźć się w
ww. dokumentacji. Może być on wykorzystany za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w

wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (internet), mediach społecznościowych oraz w
formie drukowanej. Wizerunek będzie przetwarzany w celu realizacji ustawowych i statutowych
działań Administratora, w celach informacyjnych i promocyjnych, oraz zgodnych z przepisami
art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych
przez Ciebie danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie dane w tych
celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas
ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw
i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
5. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych w postaci wizerunku. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych
w tym celu.
6. Twoje dane będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane mogą
mieć firmy/instytucje z nami współpracujące: Urząd Gminy, szkoły, przedszkola, ośrodku kultury,
kancelaria prawna i firma obsługująca system księgowo-finansowy w naszej instytucji lub na
wezwanie Sąd.
7. Zgodnie z RODO przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
g) Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w
sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem
możliwości uczestnictwa skorzystania z programu „Rodzina plus”.

W związku z uczestnictwem w paragramie „Rodzina plus”:
Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze nie wycofana w dowolnym momencie, poprzez
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na dres mailowy sekretariat@gok.psary.pl.
Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody 
na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, dowodu
osobistego, adresu e-mail) w związku z uczestnictwem w programie „Rodzina plus” realizowanym przez
GOK do celów kontaktowych i realizacji statutowych zadań administratora.
…………………………………………………………………………………………
data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego/ uczestnika
Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody 
na przetwarzanie danych osobowych dziecka/dzieci w związku w związku z uczestnictwem w programie
„Rodzina plus” realizowanym przez GOK do celów kontaktowych i realizacji statutowych zadań
administratora.
…………………………………………………………………………………………
data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego/ uczestnika
Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody 
na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku oraz publikacji wizerunku przez GOK
oraz placówki współpracujące z GOK (tj. szkoły, biblioteki, Urząd Gminy działających na terenie gminy
Psary) w związku z uczestnictwem w programie „Rodzina plus” realizowanym przez GOK w celach
promocji działalności GOK, upowszechniania kultury, działań marketingowych i realizacji statutowych
zadań administratora.
…………………………………………………………………………………………
data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego/ uczestnika
Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody 
na przetwarzanie danych osobowych dziecka/dzieci w zakresie wizerunku oraz publikacji przez GOK oraz
placówki współpracujące z GOK (tj. szkoły, biblioteki, Urząd Gminy działających na terenie gminy Psary)
w związku z uczestnictwem w programie „Rodzina plus” realizowanym przez GOK w celach promocji
działalności GOK, upowszechniania kultury, działań marketingowych i realizacji statutowych zadań
administratora.
…………………………………………………………………………………………

data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego/ uczestnika

