
 
 

Urząd Miasta Otwocka 
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady 
Miasta Otwocka Nr XVI/156/19  
z dnia 13 sierpnia 2019 roku         

 
 

 
Wnioskodawca 

 

Adres 
zamieszkania 

 
Adres do 

 
 
 

(ulica, nr, kod pocztowy, miasto) 

korespondencji    
(ulica, nr, kod pocztowy, miasto) 

Telefon  

WNIOSEK O WYDANIE/PRZEDŁUŻENIE* KARTY RODZINA 3+ 
Wnoszę o wydanie karty Rodzina 3+ dla członków mojej rodziny uprawniającej do korzystania z ulg udzielanych  
w ramach programu Rodzina 3+ określonych uchwałą Rady Miasta Otwocka Nr XVI/156/19 z dnia 13 sierpnia 2019 roku 
w sprawie przyjęcia programu Rodzina 3+ na terenie Miasta Otwocka. 
Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób: 

 
1.     

(imię i nazwisko,, PESEL Wnioskodawcy) 
 

2.     
(imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa, placówka do której uczęszcza dziecko)* 
 

3.     
(imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa, placówka do której uczęszcza dziecko)* 
 

4.     
(imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa, placówka do której uczęszcza dziecko)* 
 

5.     
(imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa, placówka do której uczęszcza dziecko)* 
 

6.     
(imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa, placówka do której uczęszcza dziecko)* 
 

7.     
(imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa, placówka do której uczęszcza dziecko)* 
 

8.     
(imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa, placówka do której uczęszcza dziecko)* 
 

 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
Do wniosku przedstawiam dowody osobiste rodziców lub opiekunów (do wglądu). 

 
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 
 
 
 
Otwock, dnia                                                                                                   
              (podpis wnioskodawcy) 

(imię i nazwisko) 

   
            (ulica, nr, kod pocztowy, miasto) 
 

   



 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych członków rodziny wskazanych we wniosku  
o przyznanie Karty Rodzina3+ lub wydanie duplikatu Karty Rodzina 3+  jest Prezydent Miasta Otwocka, 05-400 Otwock, 
ul. Armii Krajowej 5, 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Prezydenta Miasta Otwocka: e-mail iod@otwock.pl,  
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe członków rodziny wskazanych we wniosku przetwarzane będą w celu 

realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny oraz Uchwaly Rady Miasta 
Otwocka w sprawie Programu Rodzina 3+ na terenie Miasta Otwocka. 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 
r. o Karcie Dużej Rodziny. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych członków rodziny wskazanych we wniosku będą 
wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów.  

6. Pani/Pana dane oraz dane osobowe członków rodziny wskazanych we wniosku nie będą przekazane odbiorcom  
w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji 
międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe członków rodziny wskazanych we wniosku przetwarzane będą przez okres 
niezbędny do realizacji celu przetwarzania, wskazanego w pkt 3, a po tym czasie przechowywane zgodnie z JRWA.  

8. Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do: 
 żądania uzyskania dostępu do treści swoich danych; 
 sprostowania swoich danych; 
 żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl 

obowiązujących przepisów. 
9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak 

pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie 
których odbywa się przetwarzanie. 

10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie prawa 
do przeniesienia danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie. 

11. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że podanie tych danych stanowi wymóg ustawowy, 
niezbędny do realizacji celów, określonych w pkt 3. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem 
sprawy. 

13. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe członków rodziny wskazanych we wniosku nie będą poddane 
zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji oraz profilowaniu. 

 
 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Uchwałą Nr XVI/156/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 roku 
w sprawie przyjęcia programu Rodzina 3+ na terenie Miasta Otwocka i zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Urząd 
Miasta Otwocka o każdej zmianie sytuacji rodziny, która wiąże się z utratą uprawnień do korzystania z Programu. 

 
 
 
Otwock, dnia                                                 

(podpis wnioskodawcy) 
 
 
 

 
CZEŚĆ II 

 
 

Kwituję odbiór Karty „Rodzina 3+” o numerze: 

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

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

Dane na Karcie są zgodne z podanymi we wniosku. 
 
 
 
 
 
 
Otwock, dnia     

 
     

   
    

     (podpis wnioskodawcy)  


