
                    Załącznik Nr 1   
                    do Regulaminu stanowiącego   
                       załącznik nr 1 do Zarządzenia Kierownika    
        Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
        w Olecku z dnia 12 kwietnia 2019 r. 
                        
                                                                                                                 

    Olecko, dn. ………..………… 
                                                                                                      

                                                                                                           BURMISTRZ OLECKA 
 
 
 

Wniosek 
o wydanie Karty Oleckiej Rodziny 3+ w ramach realizacji  Programu Olecka Rodzina 3+ 

 

Dane wnioskodawcy 

Imię Nazwisko Nr PESEL 

Telefon kontaktowy fax lub e-mail 

 

Miejsce zamieszkania 

Miejscowość Kod pocztowy Ulica, nr domu i mieszkania 

 

Zwracam się z prośbą o wydanie dla członków mojej rodziny zamieszkałej pod wyżej wskazanym adresem 

Karty Oleckiej Rodziny 3+, która uprawnia do korzystania z ulg lub świadczeń oferowanych w ramach 

Programu Olecka Rodzina 3+, przyjętego uchwałą Nr ORN.0007.78.2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 

30 grudnia 2013 r. 

 

Lp. 
 

Imię i nazwisko Nr PESEL 

Stopień 

pokrewieństwa 

1    

2    

3    



4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Załączniki (niepotrzebne skreślić): 

a) w przypadku dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych - kserokopia legitymacji szkolnej lub 

zaświadczenie/oświadczenie potwierdzające status ucznia, 

b) w przypadku studentów do 25 roku życia – kserokopia legitymacji studenckiej lub 

zaświadczenie/oświadczenie potwierdzające status studenta, 

c) w przypadku rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka – kserokopia prawomocnego orzeczenia 

sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Programu Olecka Rodzina 3+. 

2. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne za stanem prawnym i faktycznym oraz jestem świadom/a 
odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuję się niezwłocznie 
poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku. 

3. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych na 
podstawie art. 29 oraz art. 32 ust.4 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.U.UE.L.2016.119.1) przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Olecku (MOPS Olecko), ul. Kolejowa 31, 19-400 Olecko. Celem przetwarzania danych osobowych 
jest realizowane przez MOPS Olecko uchwały Nr ORN.0007.78.2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 
grudnia 2013 r. 

4.  Jednocześnie oświadczam, iż  zostałem/am poinformowany/ana o:  
5. Adresie / siedzibie: 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku, 
ul. Kolejowa 31 
19-400 Olecko 

jako administratora danych. 

6. Przysługujących mi prawach: 

d) prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), 
e) prawo do żądania sprostowania (art. 16 RODO), 
f) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), 
g) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), 
h) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), 
i) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO). 
 
 
 

 

 

……………………………………………………                               .……………………………………………. 

                      (data)                                                                                    (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 
 

Kwituję odbiór Karty Oleckiej Rodziny 3+ w liczbie ............... 
Potwierdzam, iż dane na Kartach są zgodne z podanymi przeze mnie we wniosku. 

 
 

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


