Burmistrz Gołdapi
Wniosek o WYDANIE / PRZEDŁUŻENIE* „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:

* W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego
tożsamość.
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Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób, wspólnie zamieszkałych pod
wyżej wskazanym adresem:
Nr dokumentu
potwierdzającego

Lp.

Imię i Nazwisko

Nr PESEL*)

Data urodzenia

Stopień
pokrewieństwa
z wnioskodawcą

tożsamość, przez
kogo wydany, data
ważności, lub nr aktu
urodzenia, miejsce
wydania

1

2

3

4

5

6

7

8
* W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
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Do wniosku dołączam*:
w przypadku rodziców lub opiekunów: kserokopię dowodu tożsamości
w przypadku dzieci w wieku szkolnym: kserokopię aktualnej legitymacji szkolnej
w przypadku studentów do 25 roku życia: kserokopię legitymacji studenckiej
w przypadku rodzin zastępczych: kserokopię postanowienia sądu
w przypadku rodzinnych domów dziecka: kserokopię postanowienia sądu
1. Oświadczam, że wszyscy wymienieni członkowie rodziny zamieszkują pod podanym
adresem i powyższe dane są zgodne z prawdą oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności
za składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuję się niezwłocznie
poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku.
2. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gołdapi na potrzeby realizacji inicjatywy.
3. Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych osobowych jest
dobrowolne oraz o przysługującym mi prawie do kontroli treści danych, ich poprawiania
a także o prawie sprzeciwu wobec przekazywania moich danych osobowych innym
podmiotom. Informacje na temat moich danych osobowych udzielane mi będą
na podstawie pisemnego wniosku, z prawa tego mogę korzystać nie częściej niż raz na 6
miesięcy.
4. „Oświadczam, że zapoznałem/łam się z postanowieniami regulaminu zasad wydania
i korzystania z „Karty Dużej Rodziny” i akceptuję je.

…………….……………………………….
(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
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