WNIOSEK
o przyznanie Olsztyńskiej Karty Miejskiej dla osoby niepełnosprawnej
Nazwisko:

Imię (Imiona):

Numer telefonu:

Data urodzenia:

Ulica:
Kod pocztowy:

PESEL
Numer domu:

Numer lokalu:

Miejscowość:

Termin obowiązywania dokumentu uprawniającego
do otrzymania karty

Dzień

miesiąc

rok

Bezterminowo

 proszę o wydanie karty na okaziciela dla opiekuna

1. Oświadczam, że jestem mieszkanką/mieszkańcem Olsztyna i powyższe dane są zgodne
z prawdą oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz
zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku.
2. Zostałem/am poinformowany/a że:
1) administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest Gmina Olsztyn oraz Zarząd Dróg,
Zieleni i Transportu w Olsztynie;
2) dane będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) na podstawie art. 23 ust.1 pkt 4 tej ustawy, który stanowi, iż
przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań
realizowanych dla dobra publicznego;
4) dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Programu „ułatwienia w dostępie do rehabilitacji osób
niepełnosprawnych”,
5) przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich zmiany,
a także zaprzestania ich przetwarzania i możliwości złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wydania Olsztyńskiej
Karty Miejskiej oraz administrowanie podanymi danymi.

Olsztyn, dnia _______________________

_____________________________

(czytelny podpis wnioskodawcy)
...................................................................................................................
Proszę oderwać i zachować do kontroli w autobusie lub tramwaju
Potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie Olsztyńskiej Karty Miejskiej dla osoby niepełnosprawnej
Ważne do 31 marca 2018 r. lub do wymiany na Olsztyńską Kartę Miejską. Zaświadczenie ważne z innym
dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Wniosek można wysłać pocztą na adres:

Odbiór Olsztyńskiej Karty Miejskiej:

Urząd Miasta Olsztyna
Biuro Obsługi Klienta
Pl. Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn

□ listownie na mój adres
□ osobiście w Sali Biura Obsługi Klienta
w Urzędzie Miasta Olsztyna
□ przez osobę upoważnioną

lub złożyć osobiście pod tym samym adresem

(zaznacz krzyżykiem sposób odbioru karty)

Upoważnienie do odbioru Olsztyńskiej Karty Miejskiej
Ja niżej podpisany/a, __________________________________________________________
legitymująca/cy się dowodem osobistym SERIA ___________ NUMER ______________
wydanym przez ______________________________________________________________
upoważniam Panią/na _________________________________________________________
legitymującą/cego się dowodem osobistym SERIA __________ NUMER _______________
wydanym przez _____________________________________________________________
- do odbioru Olsztyńskiej Karty Miejskiej.

Olsztyn, dnia ____________________

______________________________
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Potwierdzenie odbioru Olsztyńskiej Kary Miejskiej
1. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Olsztyńskiej Karty Miejskiej
(w tym: zmiany danych osobowych lub zmiany miejsca zamieszkania) wnioskodawca jest zobowiązany do
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie.
2. Stwierdzam, że Olsztyńska Karta Miejska nie zawiera błędów drukarskich.
3. Potwierdzam odbiór Olsztyńskiej Karty Miejskiej o numerze _____________________
z
Olsztyn, dnia …………………..
……………………………
...................................................................................................................
Proszę oderwać i zachować do kontroli w autobusie lub tramwaju
Potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie Olsztyńskiej Karty Miejskiej dla osoby niepełnosprawnej
Ważne do 31 marca 2018 r. lub do wymiany na Olsztyńską Kartę Miejską. Zaświadczenie ważne z innym
dokumentem potwierdzającym tożsamość i datę.

