
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 23/23
Burmistrza Szydłowca
z dnia 16 lutego 2023 r

WNIOSEK O WYDANIE
„KARTY MIESZKAŃCA SZYDŁOWCA”

..........................................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy

….....................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego

…......................................................................................
PESEL

….......................................................................................
Adres zamieszkania

….......................................................................................
nr tel. , adres e-mail

Zwracam się z wnioskiem o wydanie „Karty Mieszkańca Szydłowca”. Jednocześnie oświadczam, że mieszkam na 
terenie Gminy Szydłowiec i opłacam podatki w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu.

Kwituję odbiór „Karty Mieszkańca Szydłowca” o numerze..............
Oświadczam, ze zapoznałem się z Regulaminem wydawania oraz użytkowania „Karty Mieszkańca Szydłowca”.

…..................................     …...................................…
   miejscowość i data czytelny podpis wnioskodawcy



Klauzula Zgody dla osoby występującej z wnioskiem o wydanie „Karty Mieszkańca Szydłowca”. Zgodnie z art.6 ust.1
lit. a, 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 „RODO”,  Dz.  Urz.  UE L 119 z
04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie:

……………………………………….,  w  celu  wzięcia  udziału  w  Programie  „Karta  Mieszkańca  Szydłowca”,  tj.
uzyskania karty uprawniającej do korzystania ze zniżek i rabatów podmiotów biorących udział w programie, zgodnie z
pkt. 1 Regulaminu wydawania oraz użytkowania „Karty Mieszkańca Szydłowca”.

 ………………………………………
 Data i podpis czytelny

Część informacyjna
Zgodnie z 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 „RODO”),
informujemy, iż:

A. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu jest: Burmistrz
Szydłowca, siedziba Administratora, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec.
B. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych.  Może  się  Pani/Pan  skontaktować  z
Inspektorem za pomocą adresu iod@szydlowiec.
C. Administrator danych osobowych – Burmistrz Szydłowca - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6
ust.1  lit.  a,  (zgoda  osoby)  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  z  dnia  27  kwietnia  2016r.oraz  zgodnie  z
Regulaminem wydawania „Karty Mieszkańca Szydłowca” oraz użytkowania ,  zarządzenie Burmistrza Szydłowca nr
23/23
D. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: wydania „Karty Mieszkańca Szydłowca” .
E. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa, a w szczególności:
F. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów do jakich zostały zebrane,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa .
G. Przysługują  Pani/Panu  następujące  uprawnienia: prawo  dostępu  do  danych  osobowych,  prawo  do  żądania
sprostowania danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
H. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z
obowiązującym prawem.
I.  Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
J.  W sytuacji,  gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której  dane dotyczą,
podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne.
K.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane do  państwa  trzeciego,  nie  będą  przekazywane  organizacji
międzynarodowej
L. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Ł. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

 ………………………………………………….
 Data i podpis czytelny

mailto:iod@szydlowiec

