Wniosek o wydanie
Wieliszewskiej Karty Mieszkańca

1. Dane wnioskodawcy
imię …………………………………………………………………………………………
nazwisko ……………………………………………………………………………………
PESEL ……………………………………………………………………………………..
NIP oraz data urodzenia dotyczy obcokrajowców ……………………………………………..
Adres zamieszkania wnioskodawcy:
miejscowość, kod ………………………………………………………………………….
ulica, nr domu, nr mieszkania ……………………………………………………………..
telefon pole nieobowiązkowe …………………………………………………………………..

2. Dane dziecka
Wypełnij tylko jeśli składasz wniosek o Wieliszewską Kartę Mieszkańca
uczącego się dziecka

dla swojego

imię dziecka ………………………………………………………………………………..
nazwisko dziecka …………………………………………………………………………..
PESEL dziecka …………………………………………………………………………….
NIP oraz data urodzenia dziecka (dotyczy obcokrajowców) …………………………………..
Adres zamieszkania dziecka:
miejscowość, kod ………………………………………………………………………….
ulica, nr domu, nr mieszkania ……………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że jestem osobą samotnie wychowującą dziecko wymienione we wniosku.

DANE OSOBOWE ZGODA
. Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy

Wieliszew, w celu¹ wydania Wieliszewskiej Karty Mieszkańca w zakresie np: imię i
nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL (w przypadku obcokrajowców – numer NIP
wraz z datą urodzenia)p

3. Oświadczenia i zgody
wypełnia wnioskodawca
OŚWIADCZENIE O PIT I ZGODA
Oświadczam, że rozliczam podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie
Skarbowym w Legionowie, ze wskazaniem Gminy Wieliszew jako miejsca zamieszkania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy
Wieliszew, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1, 05-135 Wieliszew, w celach
opisanych we wniosku.
Oświadczam, że dane zawarte we wniosku oraz złożone oświadczenia są zgodne z
prawdą. Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych
zawartych w niniejszym wniosku. W przypadku podania nieprawdziwych informacji
zobowiązuję się do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość uzyskanych świadczeń.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem wydawania Wieliszewskiej Karty
Mieszkańca stanowiącym załącznik do Uchwały XLII/384/2017 Rady Gminy Wieliszew z
dnia 28 grudnia 2017 r.
OŚWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że:
1. dane osobowe zawarte we wniosku, w tym dotyczące zamieszkania na terenie Gminy
Wieliszew i numeru PESEL (w przypadku obcokrajowców - numer NIP wraz z datą
urodzenia), będą przetwarzane przez Wójta Gminy Wieliszew w celu weryfikacji
uprawnień przewidzianych w uchwałach Rady Gminy Wieliszew oraz w celu wydania
Wieliszewskiej Karty Mieszkańca. Dane osobowe zawarte we wniosku w zakresie imienia,
nazwiska i numeru PESEL (w przypadku obcokrajowców - numer NIP wraz z datą
urodzenia) będą przetwarzane przez Wójta Gminy Wieliszew w celu umożliwienia
identyfikacji wnioskodawcy.

2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich
poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego
lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Podanie danych jest
dobrowolne, jednak konieczne do wyrobienia Wieliszewskiej Karty Mieszkańca oraz
uzyskania stosownych uprawnień z tym związanych. Administratorem danych osobowych
jest Wójt Gminy Wieliszew, ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew. Dane osobowe mogą być
przekazywane Zarządowi Transportu Miejskiego w Warszawie, ul. Żelazna 61, 00-848
Warszawa w celach windykacyjnych i reklamacyjnych.

Podpis wnioskodawcy:…………………………………………

