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

 
…………………………………………….. 

 
…………………………………………….. 

 
(adres) 

 
…………………………………………….. 

(numer telefonu) 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. 11-go Listopada 33 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 

 
W N I O S E K 

o wydanie KARTY DUŻEJ RODZINY 
 

Wnoszę o wydanie Karty DUŻEJ RODZINY uprawniającej członków mojej rodziny do korzystania 
z uprawnień określonych Uchwałą nr 193/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia  
26-10-2011 w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych 
wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki. 
 
Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób wspólnie zamieszkałych pod wyżej 
wskazanym adresem: 
 
1. …………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, PESEL Wnioskodawcy) 
 
2. …………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa) 
 
3. …………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa) 
 
4. …………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa) 
 
5. …………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa) 
 
6. …………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa) 
 
7. …………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa) 
 
8. …………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa) 
 
9. …………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa) 
 
10. …………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa) 
 
Do wniosku dołączam: 

1. zaświadczenie, legitymację lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej  
18 roku życia. 

 



 
Szanowni Państwo, 
 
Na podstawie art. 13 ust. I i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1016/679 
z 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 osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119.stron.1) (dalej 
jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane 
osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych 
osobowych: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej, dane adresowe: 
ul. 11 Listopada 33. 05-825 Grodzisk Mazowiecki, 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: ops@grodzisk.pl lub pisemnie na adres 
Administratora danych. 
3. Pani/Pana dane osobowe uzyskane w związku ze złożeniem Wniosku Karta Dużej Rodziny 
wykorzystane i przetwarzane będą w celu realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i na podstawie art. 17 ust. 2 p. 4 tej ustawy. 
4. W przypadku nie podania przez Panią/Pana wymaganych danych wskazanych na Wniosku Karta 
Dużej Rodziny nie zostaną przyznane Karty Dużej Rodziny. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 
powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa m.in. realizacja przepisów dotyczących archiwizowania danych 
obowiązujących u Administratora. 
6. Dane osobowe nie będą udostępniane i wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji lub do profilowania. 
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
prawa: 

• prawo dostępu do danych osobowych: 
• prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych: 
• prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie lub gdy dane te 

nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; 
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy 

kwestionowana jest prawidłowość danych lub/i przetwarzanie jest niezgodne z prawem, 
a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich 
ograniczenia 

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach 
dotyczących ochrony, przetwarzania, powierzenia, sprostowania, usunięcia danych osobowych  
– w prostej i zrozumiałej formie. Wszystkie moje wątpliwości zostały mi wyjaśnione. Oświadczam, 
że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie. 
 
 
 
 
Grodzisk Mazowiecki, dn. ................................                  ........................................................ 

Podpis wnioskodawcy 


