
 

Sokołów Podlaski, dnia  ........................................................ 

 

 

Dane Wnioskodawcy:

Imię i nazwisko:  ...................................................................  

Adres zamieszkania: ul.  .......................................................  

Seria i nr dowodu osobistego:  ..............................................  

Nr telefonu:  ..........................................................................  

 

 

 

Urząd Miasta Sokołów Podlaski 

ul. Wolności 21 

08-300 Sokołów Podlaski 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE KARTY 

„Sokołowska Rodzina 3+” 

 

Wnoszę o wydanie karty „Sokołowska Rodzina 3+” uprawniającej członków mojej rodziny 

do korzystania z uprawnień określonych Uchwałą Nr XXI/143/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim 

z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu „Sokołowska Rodzina 3+”. 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób zamieszkałych na terenie miasta 

Sokołów Podlaski: 
 

 

1. ………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko, data urodzenia Wnioskodawcy) 

 

2. ………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

 

3. ………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

 

4. ………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

 

5. ………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

 

6. ………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

 

7. ………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

 

8. ………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

 

9. ………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

 

10. ………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

 

 

Do wniosku dołączam kserokopię zaświadczenia, legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego 

kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 roku życia; kopię dokumentu potwierdzającego sprawowanie opieki 

nad dziećmi (w przypadku rodzin zastępczych); kserokopię orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu 



niepełnosprawności (w przypadku rodzin wychowujących lub sprawujących opiekę osobiście nad dziećmi 

niepełnosprawnymi). 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności 

za składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Urząd Miasta 

Sokołów Podlaski o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku. 

 

 

 

 

………………………………………… 

(podpis Wnioskodawcy) 

 

 

Klauzula informacyjna 

W związku z przystąpieniem do programu Sokołowska Rodzina 3+ i przekazaniem nam danych osobowych 

Informuję Panią/Pana, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski z siedzibą w 

Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 21, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi 

operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Zdzisław Damian Bocian, e-mail: 

ido@idoconsulting.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania kart „Sokołowskiej Rodziny 3+”, na 

podstawie Uchwały Nr XXI/143/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 maja 2013r. w 

sprawie uchwalenia Programu „Sokołowska Rodzina 3+”. 

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a, 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) zwanego RODO, 

5) posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

7) Pani/Pana dane osobowe wynikające z wypełnionego formularza, przetwarzamy dla potrzeb wydania 

karty „Sokołowskiej Roddziny 3+”, do czasu aż Pani/Pan zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania, 

w tym celu Pani/Pan wycofa zgodę, jeżeli przetwarzaliśmy je na podstawie Pani /Pana zgody, lub sami 

ustalimy, że się zdezaktualizowały.  

8) Pani /Pana Dane osobowe będą przetwarzane przez Efekt Studio Sp. z o.o., z siedzibą w Sokołowie 

Podlaskim, ul Tartaczna 4 na podstawie zawartej z tą firmą przez Miasto Sokołów Podlaski umowy 



powierzenia przetwarzania danych osobowych jako podmiotowi realizującemu produkcję blankietów 

kart, personalizację blankietów kart oraz dystrybucję kart. 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i/lub matki/ojca moich dzieci/mojej 

małżonki/mojego małżonka: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

przez administratora danych osobowych, którym jest Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski z siedzibą w Sokołowie 

Podlaskim, ul. Wolności 21, w celu wydania kart „Sokołowskiej Rodziny 3+” . 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz cofnięcia zgody 

na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

 

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

/Data i podpis osoby wyrażającej zgodę/ 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/moich dzieci/dzieci pod moją opieką: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

przez administratora danych osobowych, którym jest Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski z siedzibą w Sokołowie 

Podlaskim, ul. Wolności 21, w celu wydania kart „Sokołowskiej Rodziny 3+” 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz cofnięcia zgody 

na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

 

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

/Data i podpis osoby wyrażającej zgodę 


