
 

Załącznik nr 1 do wniosku 

 o przyznanie Bełchatowskiej Karty Rodziny/ 

wydanie duplikatu Bełchatowskiej Karty Rodziny  

 
OŚWIADCZENIE 

do wniosku o przyznanie Bełchatowskiej Karty Rodziny/wydanie duplikatu 
Bełchatowskiej Karty Rodziny 

 
Dotyczy wnioskodawcy 

 
Składając wniosek o przyznanie Bełchatowskiej Karty Rodziny / wydanie duplikatu Bełchatowskiej 
Karty Rodziny, moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody: zgodnie z art. 
6, ust. 1 lit. a) natomiast w przypadku przetwarzania szczególnej kategorii danych o stopniu 
niepełnosprawności zgodnie z  art. 9 ust. 2 lit. a) – 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 zwane „Rozporządzenie 
2016/679”.  
 
W związku z tym oświadczam, że: 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku w celu 
przyznania bądź odmowy przyznania Bełchatowskiej Karty Rodziny/wydanie duplikatu 
Bełchatowskiej Karty Rodziny. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 
9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 w zakresie stanu zdrowia w tym stopnia 
niepełnosprawności – w ramach weryfikacji informacji o stopniu niepełnosprawności (wgląd w 
dokumenty). 

 
Ponadto oświadczam, że: 
 

Jestem mieszkańcem miasta Bełchatowa. 
 
Jestem umocowany/umocowana do złożenia wniosku o przyznanie Bełchatowskiej Karty 
Rodziny / wydanie duplikatu Bełchatowskiej Karty Rodziny oraz do odebrania Bełchatowskiej 
Karty Rodziny/duplikatu Bełchatowskiej Karty Rodziny w imieniu członków rodziny 
wielodzietnej, rodziny posiadającej przynajmniej jedno dziecko legitymujące się 
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu 
niepełnosprawności, seniora, zasłużonego honorowego dawcy krwi. 

 
Zapoznałem/zapoznałam się i akceptuję warunki Regulaminu przyznawania i korzystania  
z Bełchatowskiej Karty Rodziny stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IX/56/19 Rady Miejskiej 
w Bełchatowie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie programu pn. „Bełchatowska Karta Rodziny”. 

  

Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych  

w ramach wniosku o przyznanie Bełchatowskiej Karty Rodziny/wydanie duplikatu 

Bełchatowskiej Karty Rodziny, która jest integralną częścią wniosku. 

  
Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych 
informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń. 
 

 

                                                                                                 (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

Bełchatów, dn. …………………………….     ……………………………………………….. 


