
Urząd Gminy Zawonia 
ul. Trzebnica 11 
55-106 Zawonia 

 
 

WNIOSEK 

o przyznanie Karty Aglomeracyjnej 
dla osoby niepełnoletniej 

 

Wnoszę o przyznanie Karty Aglomeracyjnej uprawniającej do korzystania 

z Programu Karta Aglomeracyjna.  
 

1. Imię i Nazwisko osoby niepełnoletniej: .................................................................. 

2. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Potwierdzam odbiór Karty Aglomeracyjnej o numerze: ........................................... 

 
 
Zawonia, …………………………..         ............................................... 

                                (podpis opiekuna prawnego) 
 
 

                                                      OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem wydawania i korzystania z Karty Aglomeracyjnej. 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Zobowiązuję się 
niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym Wniosku. Na 
podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ((Dz. U. z 201 r., poz.730) oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)),wyrażam zgodę 
na przetwarzanie przez Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, moich danych 
osobowych zawartych we wniosku o przyznanie Karty Aglomeracyjnej w celu i zakresie niezbędnym do 
realizacji Programu Karta Aglomeracyjna. 
 

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych i znam 
przysługujące mi prawa (załącznik do wniosku). 
 

W celu potwierdzenia uprawnień do otrzymania Karty Aglomeracyjnej konieczne jest okazanie do 
wglądu pracownikowi Urzędu Gminy Zawonia dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
 
Oświadczam, że niepełnoletni jest mieszkańcem Gminy Zawonia. 

 
 

…………………………….. 
(podpis opiekuna prawnego) 

 
______________________ 
* niepotrzebne skreślić 



Załącznik do wniosku  
o przyznanie Kart Aglomeracyjnej  

dla osoby niepełnoletniej 
 

 
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: Administratorem 
Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zawonia z siedzibą, 
ul Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, którą reprezentuje Wójt Gminy Zawonia. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, pana Marka 
Adamaszka, z którym można kontaktować się mailowo iod@zawonia.pl lub 
telefonicznie +48 608 294 903. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w związku z wydanie karty 
aglomeracyjnej, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a i c 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). 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą̨ być́: oraz organy publiczne, sądy 
i inni odbiorcy legitymujący się̨ interesem prawnym w pozyskaniu danych 
osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą̨ przekazywane do państwa trzeciego/ 
organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres przez okres 
przewidziany w przepisach prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 
przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

mailto:iod@zawonia.pl

