
 
 

Tarnobrzeg, dnia……………… 
 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie ul. Kopernika 3                  
39-400 Tarnobrzeg 
 

WNIOSEK O TARNOBRZESKĄ KARTĘ SENIORA 
 

Wnoszę o wydanie Karty określonej w Programie Tarnobrzeska Karta Seniora która umożliwia korzystanie z 
uprawnień określonych w Uchwale nr LXVII/800/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 7 listopada 2014 r.                     
w sprawie uchwalenia Programu Tarnobrzeska Karta Seniora, zmienionej Uchwałą Nr XIX/186/2019 Rady Miasta 
Tarnobrzega z dnia 30 października 2019 r.. 

Dane wnioskodawcy - osoby ubiegającej się o Tarnobrzeską Kartę Seniora. 
 

 

Oświadczam, że : 

1) powyższe dane są zgodne z prawdą 

2) zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku 

3) zapoznałem/łam się z Programem „Tarnobrzeska Karta Seniora” i akceptuję zasady określone w Programie 

 
………………………………… 
       (data i czytelny podpis) 

Do wniosku załączono: 

- w przypadku braku stałego meldunku w Tarnobrzegu, zaświadczenie o czasowym zameldowaniu w Tarnobrzegu 

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

 

Kwituję odbiór Karty Seniora (data i czytelny podpis) ……………………………………. 

 

 

 

 

Imię: Nazwisko: 

Data urodzenia: Numer PESEL*): Seria i numer dowodu osobistego 

Stan cywilny: Obywatelstwo: 

Miejsce zamieszkania 

Miejscowość: Kod pocztowy: Ulica: 

Nr domu: Nr mieszkania: Nr telefonu kontaktowego: 

* W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
 



 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (Dz.Urz.UE.L.119.1) zwanego dalej „RODO”, Administrator Danych Osobowych informuje o zasadach 
przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, z 
siedzibą 39-400 Tarnobrzeg, ul. M. Kopernika 3, tel. 15 823 07 38, e - mail: mopr@mopr.pl, zwany dalej 
„MOPR”. 

2. W sprawach związanych z ochroną Pani/a danych osobowych może Pani/n kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych w MOPR za pośrednictwem: poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@mopr.pl oraz 
za pośrednictwem poczty tradycyjnej (pisemnie) na adres MOPR. 

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez MOPR w związku z realizacją Tarnobrzeskiej Karty Seniora 
na podstawie Uchwały nr LXVII/800/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie 
uchwalenia Programu Tarnobrzeska Karta Seniora, oraz Uchwały Nr XIX/186/2019 w sprawie zmiany 
uchwały Nr LXVII/800/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia 
Programu Tarnobrzeska Karta Seniora. Podstawami prawnymi przetwarzania Pani/a danych osobowych 
przez MOPR jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO. 

4. Pani/a dane mogą osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawionym na podstawie przepisów 
prawa. 

5. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu tj. realizacją 
Tarnobrzeskiej Karty Seniora,  a po tym czasie w celu archiwizacyjnym przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz obowiązującej w MOPR instrukcji 
kancelaryjnej. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/a danych osobowych, przysługują Pani/u następujące prawa: 
1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii na zasadach określonych w art. 15 

RODO; 
2) prawo do sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO; 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 18 

RODO; 
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach, o których mowa w art. 21 RODO; 
5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa),         w sytuacji, gdy uzna Pani/n, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, 
w tym RODO. 

7. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest obowiązkowe, aby brać udział w Programie Tarnobrzeska 
Karta Seniora– niepodanie przez Panią/a danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości udziału 
w Programie Tarnobrzeska Karta Seniora.  

8. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą również w sposób zautomatyzowany, w  tym nie podlegają 
profilowaniu, o którym mowa    w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
 

 
 

 

mailto:mopr@mopr.pl
mailto:iod@mopr.pl

	WNIOSEK O TARNOBRZESKĄ KARTĘ SENIORA

