Załącznik nr 1 do
Regulaminu Programu „Senior 60+”
Racibórz, dnia ……………………..

Prezydent Miasta Racibórz
ul. Króla Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz
………………………………………………….
/imię i nazwisko wnioskodawcy/
………………………………………………….
/adres zamieszkania/
………………………………………………….
data urodzenia/

numer karty.........................

…………………………………………………..
/nr telefonu/¹

Wniosek o wydanie karty „SENIOR 60+”
Zwracam się z prośbą o wydanie karty „Senior 60+”, która uprawnia do korzystania z
ulg i zwolnień oferowanych przez podmioty uczestniczące w Programie „Senior 60+”
przyjętego Uchwałą Nr XXX/427/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 czerwca 2013 r.

Racibórz, dnia …………………………

………………………………………
/podpis wnioskodawcy/

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Programu „Senior 60+”
Racibórz, dnia …………………………

………………………………………
/podpis wnioskodawcy/

–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADNOTACJE URZĘDOWE
Racibórz, dnia ……………………………

Zatwierdzam
……………………………..

¹ podając numer telefonu wyraża Pan/Pani zgodę na jego przetwarzanie celem zapewnienia
szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku. Wiem, że
złożenie tej zgody jest dobrowolne i mam prawo jej wycofania w każdym momencie, a numer
telefonu nie będzie udostępniany innym odbiorcom.
VERTE

Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( EU) 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 ( Dz. U.UE. L. Nr 119 poz.1 z 2016 r.), informujemy, że:
1. Administratorem Danych jest Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400
Racibórz, boi@um.raciborz.pl , tel. 32 755 06 00.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iodo@um.raciborz.pl.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wydanie Karty „Senior 60+”.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest :
1). art. 6 ust.1 lit.b RODO - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Na jej podstawie przetwarzane są dane podawane przez Pana/Panią dobrowolnie np.
numer telefonu celem zapewnienie szybkiej i sprawnej komunikacji związanej
z realizacją złożonego wniosku.
2). art. 6 ust. 1 lit. e RODO - wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym przez administratora oraz Uchwały nr XXX/427/2013 Rady Miasta
Racibórz z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu „Senior 60+”.
5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani
dane będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz
osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć
dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych
zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich
przetwarzania.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat (kategoria archiwalna B10).
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
1)żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
2) sprostowania danych osobowych,
3) żądania usunięcia danych,
4) żądania ograniczenia przetwarzania,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
9. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych wynika z Uchwały nr XXX/427/2013
Rady Miasta Racibórz z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu
„Senior 60+”. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, konsekwencją ich
niepodania będzie odmowa wydania karty „Senior 60+”.
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, nie będą profilowane.

Zapoznałam/em się z informacją:
….................................
(data i podpis)

