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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 489/2018  

Burmistrza Grodziska Mazowieckiego  

z dnia 24 maja 2018 r.  

 

 

Grodzisk Mazowiecki, dnia …………………………… 

 
 

WNIOSEK O WYDANIE GRODZISKIEJ KARTY MIESZKAŃCA 
 
 

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim  
ul. T. Kościuszki 32A 05-825 Grodzisk Mazowiecki  

 
 
……………………………………………………………………………  
Imię i nazwisko wnioskodawcy  

           

PESEL 
 
Adres zamieszkania: 

 
.…………………………………………………………………………………………….  
ulica / nr domu / mieszkania 
 
…………………………………………………………….......................... 
kod pocztowy / miejscowość 

 
………………………………………………….....  
adres  e-mail 
  
………………………………………………….....  
numer  telefonu 

 
       Oświadczam, że mieszkam na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki i płacę podatki w Urzędzie Skarbowym 

w Grodzisku Mazowieckim. 

       Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Regulamin Używania Grodziskiej Karty Mieszkańca.  

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu oraz mojego 
wizerunku dla potrzeb niezbędnych dla uczestnictwa w programie Grodziska Karta Mieszkańca oraz w celach 
informacyjnych Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. Podanie danych jest dobrowolne. Szczegółowe 
informacje o przetwarzaniu danych na kolejnej stronie.  

Wyrażam zgodę              Nie wyrażam zgody 
 

na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji o firmach przystępujących do Programu – udzielających zniżek dla 
posiadaczy Karty i o specjalnych akcjach promocyjnych oferowanych prze te firmy. 

Wyrażam zgodę              Nie wyrażam zgody 
 
na otrzymywanie na telefon GSM informacji przypominającej o upływie terminu ważności Grodziskiej Karty 
Mieszkańca. 

 

Kwituję odbiór Grodziskiej Karty Mieszkańca o numerze  ……………………….. 
 
 

Grodzisk Mazowiecki, dnia ………………………………                   ……..…………………………………………………….  
      czytelny podpis wnioskodawcy  

                                                                                                                                           (imię i nazwisko)  
……………………………………………………………………………  

czytelny podpis osoby uprawnionej do wydawania Karty (imię i nazwisko) 
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Informacje o przetwarzaniu danych 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Grodziska 

Mazowieckiego, Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, ul. T. Kościuszki 32 a,            

05-825 Grodzisk Mazowiecki e-mail: urzad@grodzisk.pl  tel. 22 755 55 34. 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem 

Danych Osobowych, e-mail: abi@grodzisk.pl, tel. 22 755 55 34. 

3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu Miejskiego 

w Grodzisku Mazowieckim na podstawie art. 6 RODO oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.). 

4. Dane będą udostępniane firmie Teroplan S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, przy 

ul. Klucznikowskiej 1, kod pocztowy 32-600 Oświęcim, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000493001 NIP: 5492295534, REGON: 120390028, 

w celu przetwarzania ich i przechowywania na serwerze w/w firmy, na podstawie 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 24.05.2018 r. 

5. Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Dane będą przechowywane przez okres ustawowych zadań Urzędu Miejskiego 

w Grodzisku Mazowieckim na podstawie art. 6  RODO oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.). 

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych osobowych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  w sposób 

i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy 

o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO. Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, 

fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl 

9. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa w zakresie przetwarzania 

w celach, o których mowa w pkt. 3. Podanie danych wynika ze stosunku umownego 

i   jest niezbędne w celu realizacji umowy. Niepodanie danych w związku 

z   przetwarzaniem ich w celach wskazanych powyżej, uniemożliwi Administratorowi 

realizacje umowy. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 
 

 

 


