
                                                                                                                                                          Załącznik nr 3 

                                                                                                                                                          do Zarządzenia 

                                                                                                                                                          Wójta Gminy Nadarzyn 

                                                                                                                                                          Nr 42/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. 

WNIOSEK O WYDANIE KARTY NADARZYNIAKA 

 

 Nadarzyn, dnia………………………………………… 

 

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

………………………………………………….... 
Adres zamieszkania 

…………………………………………………..... 
Nr tel., adres e-mail 

 

 Urząd Gminy Nadarzyn 

 

 

Zwracam się z wnioskiem o wydanie Karty Nadarzyniaka. Jednocześnie oświadczam, że: 

 zapoznałem się z Regulaminem Karty Nadarzyniaka; 

 mieszkam na terenie Gminy Nadarzyn; 

 płacę podatki w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie; 

 

 ………………………………………………… 
 data, czytelny podpis wnioskodawcy 

 

ZGODA 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku przez 

Gminę Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn w celu wydania i utrzymania ważności Karty 

Nadarzyniaka. 

 

………………………………………………… 
 data, czytelny podpis wnioskodawcy 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, dalej: RODO), Urząd Gminy Nadarzyn  informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Nadarzyn zwana dalej administratorem, reprezentowana przez Wójta Gminy 

Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, tel. 227298185, fax. 227298175, e-mail: gmina@nadarzyn.pl, 

ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- Wiesław Sobczyński, e-mail: rodo@nadarzyn.pl     

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania  

władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 a, e) RODO. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie 

niemożliwość realizacji zadania. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom poza podmiotem wymienionym w ust. 6. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa w 

celach reklamacyjnych, wydania nowej karty, przekodowania kwoty na nową kartę lub w związku z zagubieniem/utratą/kradzieżą karty. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora:  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich 

przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, wniesienia sprzeciwu. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 

 

mailto:gmina@nadarzyn.pl
mailto:rodo@nadarzyn.pl


ODBIÓR 

 

Kwituję odbiór Karty Nadarzyniaka o numerze ……………………….. . 

  

 

 

 ………………………………………………… 
 data, czytelny podpis wnioskodawcy 

 

Uwagi (Zwrot/wymiana/zgubienie/wyrobienie duplikatu): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adnotacja Urzędu: 

 


