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WNIOSEK  
O WYDANIE KARTY MIESZKAŃCA 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 
formularzu dla potrzeb niezbędnych do uczestniczenia w Programie  KARTA MIESZKAŃCA 
MIASTA I GMINY MORAWICA  (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o Ochronie Danych 
Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. Poz. 1000).  
 

 
 
Data 

 
 
Podpis Wnioskodawcy 

 

Oświadczam, że  

jestem zameldowany/na terenie MIASTA I GMINY MORAWICA zgodnie z danymi 

zawartymi w dowodzie osobistym  

nie jestem zameldowany/zameldowana MIASTA I GMINY MORAWICA, ale 

zamieszkuję na jej terenie i przedkładam  ksero 1 str. zeznania 

   PIT ZA ROK  ………………………………………… 

 

   ZAP 3  …………………………………… 

 

Imię: Nazwisko: 

ADRES E-MAIL: TELEFON: 

MIEJSCOWOŚĆ: KOD POCZTOWY: 

ULICA I NUMER: PESEL 

 
 
Data 

 
 
Podpis Wnioskodawcy 



Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy 

Morawica z siedzibą w Morawicy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica; 

2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy jest Pan 

Marcin Dziewięcki (e-mail: m.dziewiecki@morawica.pl, tel. 41 311 46 92 wew. 202);  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Programie Karta 

Mieszkańca oraz wydania Karty Mieszkańca Miast i Gminy Morawica; 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miasta i Gminy  

w Morawicy; 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia złożenia 

wniosku o wydanie Karty Mieszkańca Miasta i Gminy Morawica; 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto-

wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

brak możliwości wydania Karty Mieszkańca Miasta i Gminy Morawica.  

 

 

 

……………………………………………………………. 

                        (czytelny podpis) 

 


