Załącznik Nr 2 do Zarządzenia PMT
Nr 327 z dnia 26.10.2016r.

WNIOSEK
o przyznanie lub wydanie duplikatu Toruńskiej Karty Seniora

Nazwisko:

Imię (Imiona):

Numer telefonu:

Data urodzenia:

PESEL:

Ulica:

Adres zamieszkania:
Numer domu:

Numer lokalu:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Adres do korespondencji – należy wpisać gdy jest inny niż adres zamieszkania
Numer domu:
Numer lokalu:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

1. Oświadczam, że:
1) powyższe dane są prawdziwe,
2) jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
Toruń, dnia .....................................

.....................................................

(czytelny podpis wnioskodawcy)
2. zostałem/am poinformowany/a że:
1) administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest Prezydent Miasta Torunia
2) dane będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 195, 677), na podstawie art. 23 ust.1. pkt 4 tej ustawy, który stanowi, iż
przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań
realizowanych dla dobra publicznego,
3) dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji „Programu Rodzina Razem – Toruń dla Pokoleń”
przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich zmiany, a także
zaprzestania ich przetwarzania i możliwości złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Toruń, dnia ...................................

………………………………….
(czytelny podpis wnioskodawcy)

3. Wyrażam zgodę na: *
1) przetwarzanie udostępnionych danych w celu otrzymywania - obecnie oraz w przyszłości wiadomości
sms, informujących o możliwości odbioru przeze mnie TKS, oraz innych informacji dotyczących
„Programu Rodzina Razem - Toruń dla Pokoleń”.
2) przyjmuję do wiadomości, że w każdym momencie przysługuje mi prawo do modyfikacji złożonego
oświadczenia, jak również rezygnacji z otrzymywania informacji sms, związanych z Toruńską Kartą
Seniora. Rezygnacji można dokonać składając pisemne oświadczenie.
Toruń, dnia ...................................

......................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Załącznik Nr 1 do wniosku o przyznanie lub wydanie
duplikatu Toruńskiej Karty Seniora
Toruń, ………………………..

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany, ………………………………………………………………...legitymująca/cy się dowodem osobistym
SERIA ……… NUMER………… wydanym przez …………………………………………………….
oświadczam, że dane podane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym

………….

………………………………………………….. ……..
(czytelny podpis składającego oświadczenie)
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233 § 1 Kodeksu karnego).
………………………………………………….. ……..
(czytelny podpis składającego oświadczenie)
Art. 233 § 1 Kodeksu karnego - Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3.
…………………………………………………………
(czytelny podpis składającego oświadczenie)

________________________________________________________________________________________________________
Załącznik Nr 2 do wniosku o przyznanie lub wydanie
duplikatu Toruńskiej Karty Seniora

Toruń, ………………………..
UPOWAŻNIENIE

do odbioru TORUŃSKIEJ KARTY SENIORA

Ja niżej podpisany, ………………………………………………………………...legitymująca/cy się dowodem osobistym
SERIA ……… NUMER………… wydanym przez …………………………………………………….

………….

upoważniam Panią/na ………………………………...…………………………..legitymującą/cego się dowodem osobistym
SERIA ……. NUMER …………wydanym przez ……………………………............................................................................
- do odbioru Toruńskiej Karty Seniora.
……………………………………………..
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

