WNIOSEK O WYDANIE MIŃSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA
BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 1
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI
Dane wnioskodawcy
Pierwsze imię:

Nazwisko:

PESEL:
………………………………………….
Adres zamieszkania:
Ulica:

Numer domu:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Numer lokalu:

Numer telefonu (dobrowolnie):

Oświadczam, że zamieszkuję na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki i na dowód tego:
- wskazuję, że jestem zameldowany na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki;
- przedkładam dokument poświadczający wskazanie w zeznaniu podatkowym Miasta Mińsk
Mazowiecki jako miejsca zamieszkania za poprzedzający rok, w którym mieszkaniec składa wniosek
o wydanie karty.
Administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3
Maja 1 w Mińsku Mazowieckim. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@umminskmaz.pl. Dane osobowe są przetwarzane
w celu wydania Mińskiej Karty Mieszkańca oraz w celach archiwizacyjnych przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r, poz. 217 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z uchwały nr XXIX.285.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 maja 2017 r. w
sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej Miasta
Mińsk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r, poz. 5078). Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z treści art. 17, 18 i 21 RODO1- usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub
wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych nie przetwarza
danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Dane osobowe
zawarte we wniosku będą udostępniane podmiotom świadczącym usługę polegającą na umożliwieniu wydawania, personalizacji
i weryfikacji Mińskiej Karty Mieszkańca na podstawie umów powierzenia zawartych przez Miasto Mińsk Mazowiecki.

…………………………………
data, czytelny podpis
1

RODO- Rozporządzenie 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 szczególnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.05.2016, str. 1)

