Zalqcznik nr 1 do Regulaminu wydawania
i uzytkowania " Karty Duzej
Rodziny" stanowiqcej zalqcznik nr 1 do
Zarzqdzenia nr 261/13
Prezydenta Miasta tomza z dnia 27.11.2013r.

WNIOSEK 0 WYDANIE

tOMZYNSKIEJ

(proSZ€t wypeh1i6 czytelnie: komputerowo

KARTY DUZEJ RODZINY
lub drukowanymi

Iiterami)

(imi~ i nazwisko wnioskodawcy
tj. matki/ojcal opiekuna*)

(seria i numer dowodu osobistego)

(adres zamieszkania)
(numer telefonu)

(adres e-mail)

Wydziat Spraw Spc»ecznych i Zdrowia
Urzqd Miejski w t.omzy
Wnosz~ 0 wydanie
egzemplarzy Karty. Jednoczesnie oswiadczam, ze rodzina nasza sklada si~ z
nast~pujqcych os6b, wsp61nie zamieszkujqcych pod wskazanym powyzej adresem:

1

.

(imi~ , nazwisko PESEL matki/opiekuna)

2

.

(imi~, nazwisko PESEL ojca/opiekuna)

3
(imi~, nazwisko,data

.
urodzenia, PESEL dziecka)

4

.

(imi~, nazwisko, data urodzenia, PESEL dziecka)

5

.

(imi~, nazwisko, data urodzenia, PESEL dziecka)

6

.

(imi~, nazwisko, data urodzenia PESEL dziecka)

7

.

(imi~, nazwisko, data urodzenia PESEL dziecka)

8

.

(imi~, nazwisko, data urodzenia, PESEL dziecka)

9

.

(imi~, nazwisko, data urodzenia, PESEL dziecka)
10
(imi~ ' nazwisko, data urodzenia, PESEL dziecka)

.

(pod pis czytelny wnioskodawcy)

(data)
Do wniosku zatqczam oswiadczenia
stanowi zalqcznik do wniosku)
Wraz z wnioskiem przedstawiam
1.
2.
3.

4.

5.

0 kontynuowaniu

nauki przez dzieci powyzej 18-go roku zycia (wz6r oswiadczenia

do wglqdu:

dow6d tozsamosci wnioskodawcy(matki,ojca,opiekunak)
aktualnq legitymacj~ szkolnq lub studenckq
w przypadku rodzin zast~pczych - oryginal postanowienia sqdu 0 ustanowieniu rodziny zast~pczej, VI tym 0
charakterze pogotowia rodzinnego
numerlsygnatura postanowienia
.
wydany przez
.
w przypadku opiekuna prawnego - oryginal postanowienia sqdu 0 ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem
numerlsygnatura postanowienia
.
wydany przez
.
'11 przypadku rodzin z dzieckiem niepetnosprawnym/dziecmi
niepetnosprawnymi powyzej 18 roku zycia oryginal orzeczenia 0 niepetnosprawnosci
numerlsygnatura orzeczenia
.
wydany przez
.

(data)

(podpis czytelny wnioskodawcy

lub opiekuna)

Jednoczesnie oswiadczam, ze:
.,. Dane zawarte we wniosku oraz oswiadczenia Set zgodne z prawdCj i jestem swiadoma/y od powiedzialnosci za
sktadanie nieprawdziwych oswiadczen oraz zobowiqzuj~ si~ niezwtocznie poinformowac 0 wszelkich zmianach
danych zawartych w niniejszym wniosku.
2. Zostalam/em poinformowana/y, ze Karta ma charakter osobisty i nie maze bye uzyczana, bqdz odst~pawana
osobom nieuprawnionym.

(data)

(podpis czytelny wnioskodawcy

lub opiekuna

Wyrazam zgod~ - '11 zwiqzku z art.7 pkt 5 '11 odniesieniu do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z poz. zm.) na gromadzenie i przetwarzanie przez
Prezydenta Miasta tomza, danych osobowych zawartych we wniosku 0 wydanie Karty "Duzej Rodziny) i zatqcznikach do
wniosku zawierajqcych : imiona, nazwisko, seri~ i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, numer telefonu,
adres elektroniczny, PESEL.
Wiem, ze podanie danych jest dobrowolne oraz, ze mam prawo kontroli przetwarzania swoich danych osobowych,
prawo dost~pu do tresci tych danych oraz ich poprawiania.

(data)

( w imieniu wlasnym oraz jako przedstawiciel
ustawowy dzieci wymienionych we wnioski:
czytelny podpis wnioskodawcy

Do odbioru Karty upowazniam
.
(imiti.!, nazwisko i nr dOVlodu osobistego petnoletniego czlonka rodziny \vymienionego
wniosku)

(data)

(czytelny podpis wnioskodawcy)

we

