Załącznik nr 2 do Regulaminu
wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny I Seniora

1. Wniosek składany do:
 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
 Urzędu Gminy …………………………..

2. Adnotacje urzędowe
Numer Wniosku (wypełnia UMWO)

WNIOSEK o wydanie
OPOLSKIEJ KARTY RODZINY
I SENIORA
dla rodziny z co najmniej
2 dzieci

dla rodziny z dzieckiem
niepełnosprawnym

Data wpłynięcia Wniosku
(wypełnia gmina lub UMWO)

Czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek

dla osoby powyżej 65 roku życia

UWAGA: Pola w rubrykach należy wypełnić czytelnie wielkimi literami.
3.

Dane wnioskodawcy

Nazwisko Wnioskodawcy
Imię Wnioskodawcy
Numer telefonu*

Rok urodzenia wnioskodawcy
Adres e-mail*
Adres miejsca zameldowania:
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica
Numer domu

Numer mieszkania

Gmina

Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż zameldowania):
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica
Numer domu

Numer mieszkania

Gmina

Posiadany dokument tożsamości:

Seria

Numer

PESEL
*

Adres e-mail oraz numer telefonu będą wykorzystane wyłącznie w celach kontaktowych.

www.ssd.opolskie.pl
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4. Pozostałe osoby z gospodarstwa domowego, uprawnione do użytkowania Karty:
1.
Imię i nazwisko
Rok urodzenia

Stopień pokrewieństwa z Wnioskodawcą

2.
Imię i nazwisko
Rok urodzenia

Stopień pokrewieństwa z Wnioskodawcą

3.
Imię i nazwisko
Rok urodzenia

Stopień pokrewieństwa z Wnioskodawcą

4.
Imię i nazwisko
Rok urodzenia
5**
.

Stopień pokrewieństwa z Wnioskodawcą

Imię i nazwisko
Rok urodzenia

**

Stopień pokrewieństwa z Wnioskodawcą

Jeśli w gospodarstwie domowym przebywa więcej osób, proszę dołączyć drugi Wniosek.

5. Wnoszę o wydanie egzemplarzy Karty:

Liczba Kart wydanych rodzinie nie może być wyższa niż liczba osób w rodzinie.

6. Preferowany sposób odbioru Karty (proszę o zaznaczenie tylko jednej opcji):
Osobiście w urzędzie gminy
wskazanym w pkt. 1

a.
b.
c.
d.
e.

Osobiście w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
Opolskiego

Drogą pocztową. Karta zostanie wysłana
na adres zamieszkania Wnioskodawcy.
(osoby, które złożyły Wniosek drogą elektroniczną,
mogą zaznaczyć tylko opcję odbioru osobistego).

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą i jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych
oświadczeń oraz zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku.
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we Wniosku są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym na dzień złożenia niniejszego
oświadczenia.
Nie mam ograniczonych praw rodzicielskich ani nie jestem całkowicie pozbawiona / pozbawiony władzy rodzicielskiej.
Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora oraz akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, którym jest Departament Polityki Regionalnej
i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, dla celów związanych
z realizacją inicjatywy Opolska Karta Rodziny i Seniora. Zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne
do korzystania udziału w inicjatywie oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i prawo ich poprawiania oraz odwołania
zgody w każdym czasie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.)

................................................. dnia ...................................
miejscowość
Podpis Wnioskodawcy

Adnotacje urzędowe:

www.ssd.opolskie.pl

