KU-210/RZiSS/Z1

Elbląg, dnia .............................
Prezydent Miasta Elbląg
Wniosek o WYDANIE „KARTY DUŻEJ RODZINY”
Wnoszę o wydanie „Karty Dużej Rodziny dla członków mojej rodziny.
Dane wnioskodawcy - osoby ubiegającej się o „Kartę Dużej Rodziny”
Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Numer PESEL:

Stan cywilny:

Obywatelstwo:

Miejsce zamieszkania
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu:

Nr mieszkania:

Nr telefonu kontaktowego:

Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób, wspólnie zamieszkałych pod wyżej
wskazanym adresem
Lp.

Imię i nazwisko

Numer PESEL*)

Data urodzenia

1
2

DZIECI UCZĄCE SIĘ W WIEKU DO 25 LAT
Lp.

1
2
3
4
5

Imię i nazwisko

Numer PESEL*)

Data urodzenia

Stopień
pokrewieństwa
z wnioskodawcą

Rodzaj szkoły
(podstawowa,
średnia, studia)

6
7
8
9
10
* W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego
tożsamość.
Przedstawiam do wglądu*:
 w przypadku rodzin zastępczych – kserokopię postanowienia sądu
 w przypadku osób niepełnosprawnych – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
1. Oświadczam, że wszyscy wymienieni członkowie rodziny zamieszkują pod podanym adresem, zobowiązuję
się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu „Karty Dużej Rodziny”.
3. Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych
zeznań oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą.

…………….……………………………….
(data i czytelny podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Elblągu na potrzeby
realizacji Programu „Karta Dużej Rodziny”, zgodnie art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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)

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

Kwituję przyjęcie wniosku
…………….……………………………….
(data i czytelny podpis)

Kwituję odbiór Kart w liczbie ................ . Potwierdzam, iż dane na Kartach są zgodne z podanymi przeze
mnie we wniosku.

.........................................................
(data i czytelny podpis)
* Niepotrzebne skreślić

