Pruszków,
data

-

WNIOSEK O WYDANIE PRUSZKOWSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA
1.Nazwisko

2. Imię

3. Pesel

3. Adres zamieszkania

4. Nr telefonu

5. Adres e-mail

1. Oświadczam, że mieszkam na terenie gminy Pruszków.
2. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuje Regulamin Używania Pruszkowskiej Karty Mieszkańca.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu,

w celu przystąpienia do programu Pruszkowska Karta Mieszkańca oraz do wykorzystania moich
danych kontaktowych (tel. E-mail) w celach informacyjnych związanych z realizacją
programu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, można ją wycofać w każdym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody wiąże się z rezygnacją z programu
Karta Mieszkańca Pruszkowa i uprawnień z nim związanych (art. 6 ust. 1 lit.a; art. 7 RODO).
Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (art. 13
RODO).
4. Przy składaniu niniejszego wniosku należy okazać potwierdzenie rozliczania się z podatku dochodowego
w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie

…………………………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Pruszkowa – Pruszkowska Karta
Mieszkańca.
Realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Pruszkowa, reprezentowany przez Prezydenta Miasta.
Kontakt: 05-800 Pruszków, ul. J.I. Kraszewskiego 14/16 tel. (22) 735-88-88 fax (22) 758-66-50 e-mail:
prezydent@miasto.pruszkow.pl
2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych e-mail:
iod@miasto.pruszkow.pl, telefonicznie 22 735 88 87 lub pisemnie pod adresem Urząd Miasta Pruszków, 05-800
Pruszków, ul. J.I Kraszewskiego 14/16
3. Dane osobowe zawarte w formularzu będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa krajowego oraz lokalnego
(art. 30 ust. 1 oraz 1a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r . poz. 506) w
związku z Uchwałą Nr XVI.164.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 stycznia 2016 r. ws. przyjęcia Programu
Pruszkowskiej Karty Mieszkańca).
4. Dane będą przetwarzane w celu wydania Karty Mieszkańca Pruszkowa oraz uzyskania stosownych uprawnień z tym
związanych, na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, można ją wycofać w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody wiąże się z
rezygnacją z programu Karta Mieszkańca Pruszkowa i uprawnień z nim związanych.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane:
organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa;
podmiotom realizującym umowy zawarte z Urzędem Miasta Pruszkowa, w tym podmiotom, które przystąpiły
do programu Pruszkowska Karta Mieszkańca (ich wykaz jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta
Pruszkowa, w zakładce „dla Mieszkańca/ Pruszkowska Karta Mieszkańca/ Partnerzy Pruszkowskiej Karty
Mieszkańca) oraz firmie Teroplan S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, przy ul. Klucznikowskiej 1 odpowiedzialnej
za oprogramowanie.
osobom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej, w przypadku w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępnie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z 2017r. z póź. zm.), z zachowaniem zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych (anonimizacja danych osobowych)
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że wynika to z odrębnych przepisów prawa, nie
będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów archiwalnych, przez okres wskazany
w Rzeczowym Wykazie Akt (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dn 14 lipca 1983r. ze zm.
7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo:
Dostępu do swoich danych osobowych - art.15 Rozporządzenia.
 Sprostowania danych osobowych –art. 16 Rozporządzenia.
Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

………………………………………………………...
(data i podpis wnioskodawcy)

