Wniosek o wydanie Karty „Zaborzanka 50+” / duplikatu Karty „Zaborzanka 50+”
DANE WNIOSKODAWCY:
Imię …………………………..……

Nazwisko ………………………..………………..….……….…

Pesel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adres zamieszkania:
Miejscowość: …………….…….……..……… Ulica …………………………………..………….…..……
Nr domu …………………………………......

Nr lokalu ……………………………………….….……..

Telefon kontaktowy …………………………

e-mail ……………….……………..…………………

Na podstawie art. 6 ust. 1 a i art. 7 ust. 1 RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 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 osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, )
1) oświadczam, że w związku z przystąpieniem do Programu „Aktywni Zaborzanie 50+ wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych zawartych we Wniosku o wydanie Karty
„Zaborzanka 50+” /duplikatu Karty „Zaborzanka 50+”, w celu realizacji, promocji, monitoringu i
ewaluacji Programu. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

……………………………………
data i podpis

Administratorem danych jest Wójt Gminy Zabór, który powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (kontakt:pukaczewski@hotmail.com) lub pisemnie na adres administratora. Podstawą
przetwarzania danych jest Uchwała Nr X.63.2019 Rady Gminy Zabór z dnia w sprawie wprowadzenia programu „Aktywni Zaborzanie 50+. Dane osobowe uzyskane w związku ze złożeniem
Wniosku o wydanie Karty „Zaborzanka 50+” wykorzystane i przetwarzane będą w celu realizacji, promocji, monitoringu i ewaluacji Programu „Aktywni Zaborzanie 50+” oraz w celu przyznania
Pani/Panu Karty „Zaborzanka 50+”” oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na tej podstawie aktach wykonawczych. Jeśli
przepisy prawa zezwalają lub nakazują dane będą udostępnione odbiorcy. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do reali zacji celu dla jakiego zostały zebrane. Osoba, której dane
dotyczą może wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, cofnąć zgodę na przetwarzanie,
gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy.

