Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 2
43-190 Mikołów
WNIOSEK
O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY
LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY
1. Pola „Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość” dotyczą tylko tych osób, którym nie nadano nr
PESEL
2. Przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy członek rodziny
wielodzietnej posiada ważną Kartę. Jeżeli członek rodziny wielodzietnej posiada Kartę tradycyjną (plastikową), może
wnosić o przyznanie Karty w formie elektronicznej, a jeśli posiada Kartę elektroniczną, może wnosić o przyznanie
Karty tradycyjnej. Dodatkowa forma karty ma zawsze te same dane, co Karta posiadana dotychczas, a zatem,
w przypadku zmiany danych na Karcie, konieczności przyznania karty z nowym terminem ważności, jak również w
przypadku utracenia dotychczas posiadanej Karty w formie tradycyjnej, konieczny jest wybór innego rodzaju wniosku.
W przypadku wyboru tego rodzaju wniosku dla członka rodziny wielodzietnej nie musisz wypełniać danych służących
do weryfikacji prawa do posiadania Karty, a jedynie imię (imiona), nazwisko, nr Pesel, lub serie i nr dokumentu
tożsamości, datę urodzenia, a w przypadku wnioskowania o Kartę w formie elektronicznej – także nr telefonu, adres email oraz informację o osobach, które będą mogły wyświetlać Kartę tego członka rodziny wielodzietnej.
3. Do każdego rodzaju wniosku, poza sytuacją, gdy dla danego członka rodziny wielodzietnej wnioskodawca nie
wnosi o przyznanie Kart, konieczny jest wybór formy karty – możliwy jest wybór karty tradycyjnej (plastikowej),
karty elektronicznej lub obu tych form. Jeżeli wniosek dotyczy przyznania dodatkowej formy Karty, należy wybrać
tylko tę formę, której członek rodziny wielodzietnej obecnie nie posiada.
4. Jeżeli nie wnioskujesz dla tego członka rodziny wielodzietnej o Kartę w formie elektronicznej, możesz uzupełnić w tym
miejscu jego nr telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli wyrażasz wolę udostępnienia tych danych. Jeżeli natomiast
dla danego członka rodziny wielodzietnej wnioskujesz o Kartę w formie elektronicznej, podaj jego numer telefonu
komórkowego zarejestrowanego u polskiego operatora i adres poczty elektronicznej.
CZĘŚĆ I – DANE WNIOSKODAWCY
Imię (imiona):

Nazwisko:
PESEL:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

Seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość
(1)……………………………………………………………………….
Adres zamieszkania lub pobytu
Ulica:
Gmina/Dzielnica:

Numer domu:

Numer lokalu:

Kod pocztowy:

Miejscowość/Poczta:

Adres do korespondencji – (wypełnić tylko w przypadku, gdy jest inny niż zamieszkania lub pobytu)
Ulica:

Numer domu:

Numer lokalu:

Gmina/Dzielnica:

Kod pocztowy:

Miejscowość/Poczta:

Dane kontaktowe (dotyczy tylko osoby, która posiada telefon kontaktowy lub adres poczty elektronicznej)
Nr telefonu stacjonarnego

Nr telefonu komórkowego

Adres poczty elektronicznej

……………………………………

…………………………….

……………………………..

CZĘŚĆ II – Członkowie rodziny wielodzietnej:

w formie:

(…) Dane członka rodziny wielodzietnej – dla członka rodziny wskazanego poniżej:

□

tradycyjnej

(plastikowej)

□ wnoszę o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (członek rodziny
□ elektronicznej (3)
wielodzietnej posiada ważną kartę w formie tradycyjnej albo elektronicznej)
□ wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o przyznanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był wcześniej jej posiadaczem
□ wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny wielodzietnej
□ nie wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
PESEL:
Data urodzenia: dd/mm/rrrr

Imię (imiona):

Nazwisko:
Imiona i nazwiska rodowe rodziców (dziecka)

Seria i nr dokumentu potwierdzającego
tożsamość (1)
□ TAK
dziecko
□NIE
Czy dziecko, rodzic lub małżonek rodzica może wyświetlać kartę elektroniczną na swoim Matka/żona
□ TAK
urządzeniu mobilnym.
□NIE
□ TAK
Ojciec/mąż
□NIE
Adres zamieszkania lub pobytu (nie dotyczy dziecka, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka
rodzica, niespełniającego obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny do przyznania Karty
Dużej Rodziny)
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
e-mail: (4)

Gmina/Dzielnica:

Nr telefonu komórkowego (4)

Kod pocztowy:

Miejscowość/Poczta:

Powyższe dane identyfikacyjne dotyczą:
□ rodzica
□ dziecka, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniającego obecnie warunków
wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny do przyznania Karty Dużej Rodziny (Przez dziecko spełniające warunki
wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny należy rozumieć dziecko, które w chwili składania wniosku jest w wieku do
18 roku życia lub w wieku do 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych, jeżeli
legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Dziecku niespełniającemu
warunków wynikających z Karty Dużej Rodziny nie przysługuje prawo do Karty Dużej Rodziny. Ponadto prawo do
posiadania Karty przysługuje dziecku wyłącznie, jeśli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci
w rodzinie spełnia powyższe warunki. Rodzicowi/rodzicom oraz małżonkowi rodzica prawo do posiadania Karty
przysługuje, jeśli mają lub mieli łącznie na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek. )
małżonka (zaznaczyć, gdy małżonek nie jest rodzicem co najmniej 3 dzieci)
dziecka w wieku do 18. roku życia
dziecka w wieku powyżej 18. roku życia kontynuującego naukę w szkole lub szkole wyższej
dziecka w wieku do 18. roku życia umieszczonego
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
□ osoby, w wieku powyżej 18. roku życia, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej
□ dziecka w wieku powyżej 18. roku życia legitymującego się
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
□
□
□
□

Stopień niepełnosprawności:
□ umiarkowany □ znaczny

Okres ważności orzeczenia:
…………………………………..
(Data dd/mm/rrrr)

□ bezterminowo

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej i adres szkoły
……………............................................................
...................................................................................
(Data dd/mm/rrrr)

CZĘŚĆ II – Członkowie rodziny wielodzietnej:

w formie:

(…) Dane członka rodziny wielodzietnej – dla członka rodziny wskazanego poniżej:

□

tradycyjnej

(plastikowej)

□ wnoszę o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (członek rodziny
□ elektronicznej (3)
wielodzietnej posiada ważną kartę w formie tradycyjnej albo elektronicznej)
□ wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o przyznanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był wcześniej jej posiadaczem
□ wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny wielodzietnej
□ nie wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
PESEL:
Nazwisko:
Imię (imiona):
Data urodzenia: dd/mm/rrrr
e-mail: (4)

Imiona i nazwiska rodowe rodziców (dziecka)
Nr telefonu komórkowego (4)

Seria i nr dokumentu potwierdzającego
tożsamość (1)
□ TAK
dziecko
□NIE
Czy dziecko, rodzic lub małżonek rodzica może wyświetlać kartę elektroniczną na swoim Matka/żona
□ TAK
urządzeniu mobilnym.
□NIE
□ TAK
Ojciec/mąż
□NIE
Adres zamieszkania lub pobytu (nie dotyczy dziecka, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka
rodzica, niespełniającego obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny do przyznania Karty
Dużej Rodziny)
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Gmina/Dzielnica:

Kod pocztowy:

Miejscowość/Poczta:

Powyższe dane identyfikacyjne dotyczą:
□ rodzica
□ dziecka, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniającego obecnie warunków
wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny do przyznania Karty Dużej Rodziny (Przez dziecko spełniające warunki
wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny należy rozumieć dziecko, które w chwili składania wniosku jest w wieku do
18 roku życia lub w wieku do 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych, jeżeli
legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Dziecku niespełniającemu
warunków wynikających z Karty Dużej Rodziny nie przysługuje prawo do Karty Dużej Rodziny. Ponadto prawo do
posiadania Karty przysługuje dziecku wyłącznie, jeśli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci
w rodzinie spełnia powyższe warunki. Rodzicowi/rodzicom oraz małżonkowi rodzica prawo do posiadania Karty
przysługuje, jeśli mają lub mieli łącznie na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek. )
małżonka (zaznaczyć, gdy małżonek nie jest rodzicem co najmniej 3 dzieci)
dziecka w wieku do 18. roku życia
dziecka w wieku powyżej 18. roku życia kontynuującego naukę w szkole lub szkole wyższej
dziecka w wieku do 18. roku życia umieszczonego
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
□ osoby, w wieku powyżej 18. roku życia, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej
□ dziecka w wieku powyżej 18. roku życia legitymującego się
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
□
□
□
□

Stopień niepełnosprawności:
□ umiarkowany □ znaczny

Okres ważności orzeczenia:
…………………………………..
□ bezterminowo
(Data dd/mm/rrrr)
Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej i adres szkoły
…………………………………..
….......................................................................................................................
(Data dd/mm/rrrr)

CZĘŚĆ II – Członkowie rodziny wielodzietnej:

w formie:

(…) Dane członka rodziny wielodzietnej – dla członka rodziny wskazanego poniżej:

□

tradycyjnej

(plastikowej)

□ wnoszę o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (członek rodziny
□ elektronicznej (3)
wielodzietnej posiada ważną kartę w formie tradycyjnej albo elektronicznej)
□ wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o przyznanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był wcześniej jej posiadaczem
□ wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny wielodzietnej
□ nie wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
PESEL:
Nazwisko:
Imię (imiona):
Data urodzenia: dd/mm/rrrr

Imiona i nazwiska rodowe rodziców (dziecka)

Seria i nr dokumentu potwierdzającego
tożsamość (1)
□ TAK
dziecko
□NIE
Czy dziecko, rodzic lub małżonek rodzica może wyświetlać kartę elektroniczną na swoim Matka/żona
□ TAK
urządzeniu mobilnym.
□NIE
□ TAK
Ojciec/mąż
□NIE
Adres zamieszkania lub pobytu (nie dotyczy dziecka, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka
rodzica, niespełniającego obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny do przyznania Karty
Dużej Rodziny)
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
e-mail: (4)

Gmina/Dzielnica:

Nr telefonu komórkowego (4)

Kod pocztowy:

Miejscowość/Poczta:

Powyższe dane identyfikacyjne dotyczą:
□ rodzica
□ dziecka, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniającego obecnie warunków
wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny do przyznania Karty Dużej Rodziny (Przez dziecko spełniające warunki
wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny należy rozumieć dziecko, które w chwili składania wniosku jest w wieku do
18 roku życia lub w wieku do 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych, jeżeli
legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Dziecku niespełniającemu
warunków wynikających z Karty Dużej Rodziny nie przysługuje prawo do Karty Dużej Rodziny. Ponadto prawo do
posiadania Karty przysługuje dziecku wyłącznie, jeśli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci
w rodzinie spełnia powyższe warunki. Rodzicowi/rodzicom oraz małżonkowi rodzica prawo do posiadania Karty
przysługuje, jeśli mają lub mieli łącznie na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek. )
małżonka (zaznaczyć, gdy małżonek nie jest rodzicem co najmniej 3 dzieci)
dziecka w wieku do 18. roku życia
dziecka w wieku powyżej 18. roku życia kontynuującego naukę w szkole lub szkole wyższej
dziecka w wieku do 18. roku życia umieszczonego
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
□ osoby, w wieku powyżej 18. roku życia, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej
□ dziecka w wieku powyżej 18. roku życia legitymującego się
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
□
□
□
□

Stopień niepełnosprawności:
□ umiarkowany □ znaczny

Okres ważności orzeczenia:
…………………………………..
(Data dd/mm/rrrr)

□ bezterminowo

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej i adres szkoły
…………………………………..
….......................................................................................................................
(Data dd/mm/rrrr)

CZĘŚĆ II – Członkowie rodziny wielodzietnej:

w formie:

(…) Dane członka rodziny wielodzietnej – dla członka rodziny wskazanego poniżej:

□

tradycyjnej

(plastikowej)

□ wnoszę o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (członek rodziny
□ elektronicznej (3)
wielodzietnej posiada ważną kartę w formie tradycyjnej albo elektronicznej)
□ wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o przyznanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był wcześniej jej posiadaczem
□ wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny wielodzietnej
□ nie wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
PESEL:
Nazwisko:
Imię (imiona):
Data urodzenia: dd/mm/rrrr

Imiona i nazwiska rodowe rodziców (dziecka)

Seria i nr dokumentu potwierdzającego
tożsamość (1)
□ TAK
dziecko
□NIE
Czy dziecko, rodzic lub małżonek rodzica może wyświetlać kartę elektroniczną na swoim Matka/żona
□ TAK
urządzeniu mobilnym.
□NIE
□ TAK
Ojciec/mąż
□NIE
Adres zamieszkania lub pobytu (nie dotyczy dziecka, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka
rodzica, niespełniającego obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny do przyznania Karty
Dużej Rodziny)
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
e-mail: (4)

Gmina/Dzielnica:

Nr telefonu komórkowego (4)

Kod pocztowy:

Miejscowość/Poczta:

Powyższe dane identyfikacyjne dotyczą:
□ rodzica
□ dziecka, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniającego obecnie warunków
wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny do przyznania Karty Dużej Rodziny (Przez dziecko spełniające warunki
wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny należy rozumieć dziecko, które w chwili składania wniosku jest w wieku do
18 roku życia lub w wieku do 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych, jeżeli
legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Dziecku niespełniającemu
warunków wynikających z Karty Dużej Rodziny nie przysługuje prawo do Karty Dużej Rodziny. Ponadto prawo do
posiadania Karty przysługuje dziecku wyłącznie, jeśli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci
w rodzinie spełnia powyższe warunki. Rodzicowi/rodzicom oraz małżonkowi rodzica prawo do posiadania Karty
przysługuje, jeśli mają lub mieli łącznie na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek. )
małżonka (zaznaczyć, gdy małżonek nie jest rodzicem co najmniej 3 dzieci)
dziecka w wieku do 18. roku życia
dziecka w wieku powyżej 18. roku życia kontynuującego naukę w szkole lub szkole wyższej
dziecka w wieku do 18. roku życia umieszczonego
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
□ osoby, w wieku powyżej 18. roku życia, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej
□ dziecka w wieku powyżej 18. roku życia legitymującego się
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
□
□
□
□

Stopień niepełnosprawności:
□ umiarkowany □ znaczny

Okres ważności orzeczenia:
…………………………………..
(Data dd/mm/rrrr)

□ bezterminowo

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej i adres szkoły
…………………………………..
….......................................................................................................................
(Data dd/mm/rrrr)

CZĘŚĆ II – Członkowie rodziny wielodzietnej:

w formie:

(…) Dane członka rodziny wielodzietnej – dla członka rodziny wskazanego poniżej:

□

tradycyjnej

(plastikowej)

□ wnoszę o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (członek rodziny
□ elektronicznej (3)
wielodzietnej posiada ważną kartę w formie tradycyjnej albo elektronicznej)
□ wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o przyznanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był wcześniej jej posiadaczem
□ wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny wielodzietnej
□ nie wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
PESEL:
Nazwisko:
Imię (imiona):
Data urodzenia: dd/mm/rrrr

Imiona i nazwiska rodowe rodziców (dziecka)

Seria i nr dokumentu potwierdzającego
tożsamość (1)
□ TAK
dziecko
□NIE
Czy dziecko, rodzic lub małżonek rodzica może wyświetlać kartę elektroniczną na swoim Matka/żona
□ TAK
urządzeniu mobilnym.
□NIE
□ TAK
Ojciec/mąż
□NIE
Adres zamieszkania lub pobytu (nie dotyczy dziecka, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka
rodzica, niespełniającego obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny do przyznania Karty
Dużej Rodziny)
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
e-mail: (4)

Gmina/Dzielnica:

Nr telefonu komórkowego (4)

Kod pocztowy:

Miejscowość/Poczta:

Powyższe dane identyfikacyjne dotyczą:
□ rodzica
□ dziecka, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniającego obecnie warunków
wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny do przyznania Karty Dużej Rodziny (Przez dziecko spełniające warunki
wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny należy rozumieć dziecko, które w chwili składania wniosku jest w wieku do
18 roku życia lub w wieku do 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych, jeżeli
legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Dziecku niespełniającemu
warunków wynikających z Karty Dużej Rodziny nie przysługuje prawo do Karty Dużej Rodziny. Ponadto prawo do
posiadania Karty przysługuje dziecku wyłącznie, jeśli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci
w rodzinie spełnia powyższe warunki. Rodzicowi/rodzicom oraz małżonkowi rodzica prawo do posiadania Karty
przysługuje, jeśli mają lub mieli łącznie na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek. )
małżonka (zaznaczyć, gdy małżonek nie jest rodzicem co najmniej 3 dzieci)
dziecka w wieku do 18. roku życia
dziecka w wieku powyżej 18. roku życia kontynuującego naukę w szkole lub szkole wyższej
dziecka w wieku do 18. roku życia umieszczonego
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
□ osoby, w wieku powyżej 18. roku życia, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej
□ dziecka w wieku powyżej 18. roku życia legitymującego się
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
□
□
□
□

Stopień niepełnosprawności:
□ umiarkowany □ znaczny

Okres ważności orzeczenia:
…………………………………..
(Data dd/mm/rrrr)

□ bezterminowo

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej i adres szkoły
…………………………………..
….......................................................................................................................
(Data dd/mm/rrrr)

CZĘŚĆ III - Oświadczenia:
Oświadczam/oświadczamy, że:
 powyższe dane są prawdziwe,
 jestem umocowany/umocowana/umocowani do złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie
duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz do odebrania Karty Dużej Rodziny lub duplikatu Karty Dużej Rodziny w imieniu
członków rodziny wielodzietnej, wskazanych w niniejszym wniosku,
 jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………
(Miejscowość)

………………………
(Data dd/mm/rrrr)

…………………………………….
PODPIS WNIOSKODAWCY

CZĘŚĆ IV - Potwierdzenie odbioru kart:
Potwierdzam odbiór ……….……. Kart Dużej Rodziny
……………………………….
( Miejscowość)

……………………………….
(Data dd/mm/rrrr)

……………………………..
(Podpis Wnioskodawcy)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Z uwagi na zmianę stanu prawnego dotyczącego ochrony praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony
danych osobowych i tożsamości, jesteśmy zobowiązani przekazać Państwu informację w zakresie przetwarzania Państwa danych
osobowych.
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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, dalej jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO/rozporządzenie
2016/679.
Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z
przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych, czyli Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej z siedzibą w Mikołowie (43-190), przy ulicy Kolejowej 2 (dalej jako: MOPS w Mikołowie) jest przekazanie
stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.
Zważając na powyższe, informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z
siedzibą w Mikołowie (43-190), przy ulicy Kolejowej 2. Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679
wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@gmainvest.pl lub
przesyłając korespondencję na adres MOPS w Mikołowie z dopiskiem „IOD”. Uwzględniając zapisy art. 28 rozporządzenia
2016/676 możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do
bieżącego funkcjonowania MOPS w Mikołowie. Dane osobowe powierzamy do przetwarzania m.in.: dostawcy usług
hostingowych, podmiotowi zapewniającemu wsparcie informatyczne, czy też zewnętrznej obsłudze prawnej. W uzasadnionych
przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane
osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust 2 lit. b rozporządzenia 2016/679 oraz w
oparciu o przepisy prawa w zakresie:


przyznania Karty Dużej Rodziny.

i ich podanie jest obowiązkowe, w zakresie w jakim realizujemy nałożone na nas obowiązki prawne. W uzasadnionych
przypadkach, przetwarzanie Państwa danych osobowych może wymagać wyrażenia Państwa zgody.
Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i
usunięcia danych, w zależności od tego, co jest podstawą przetwarzania tychże danych osobowych. Nadto, mają Państwo prawo
do cofnięcia zgody w przypadku, kiedy będziemy przetwarzać dane na podstawie Państwa zgody. Przysługuje Państwu również
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany
oraz nie będą podlegać profilowaniu.
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o które realizujemy nasze obowiązki, jak
również od okresu wynikającego z przyjętego w MOPS w Mikołowie jednolitego rzeczowego wykazu akt. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub
wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

