
 

Katowice, dnia ………………………….. 
 

                  Urząd Miasta Katowice 

                  ul. Młyńska 4 

                  40-098 Katowice 

WNIOSEK 

 
Wnoszę o (proszę zaznaczyć właściwe): 
 

     WYDANIE                         PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI                      WYDANIE DUPLIKATU 

 

kart programu „Nas Troje i więcej” uprawniających członków mojej rodziny do korzystania z uprawnień określonych uchwałą 

nr VIII/145/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu 

„Nas Troje i więcej” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 2753 z późn. zm.). 

 
Oświadczam, że moja rodzina jest rodziną (proszę zaznaczyć właściwe): 
 

       WIELODZIETNĄ                 ZASTĘPCZĄ                 KORZYSTAJĄCĄ Z POMOCY MOPS     

                                                                                               

Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób: 

 Imię i nazwisko 
Data 

urodzenia 
PESEL 

Stopień 

pokrewie-

ństwa 

Adres zamieszkania  

(jeżeli jest inny niż 

wnioskodawcy) 

1.   ------------------------WNIOSKODAWCA------------------------ 

2.     
 

3.     
 

4.     
 

5.     
 

6.     
 

7.     
 

8.     
 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

1) jestem uprzedzona/-y o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia 

prawdy, wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą na dzień złożenia niniejszego wniosku; 

2) jestem umocowana/-y do złożenia wniosku i odebrania kart programu „Nas Troje i więcej” w imieniu pozostałych członków rodziny, 

wskazanych w niniejszym wniosku. 

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie na powyżej podany adres e-mail informacji o programach i akcjach organizowanych przez miasto 

Katowice oraz o sprawach związanych z programem „Nas Troje i więcej”. 

 

W przypadku rodzin posiadających na utrzymaniu dziecko/-ci, które ukończyło/-y 18. rok życia, a kontynuuje/-ą naukę, do wniosku należy 

dołączyć oświadczenie potwierdzające ten fakt. 

 

 

 

 

…………………………………………………          
                           (data i podpis wnioskodawcy)     

DANE WNIOSKODAWCY 

(imię) (nazwisko) 

Adres zamieszkania: ul. KATOWICE __ __ - __ __ __ 

PESEL:  
(adres e-mail) 

 
(nr tel.) 



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) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: 

urzad_miasta@katowice.eu. 

2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji programu „Nas Troje i więcej” na podstawie uchwały nr VIII/145/15 Rady 

Miasta Katowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu „Nas Troje i więcej”. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres udziału w programie „Nas Troje i więcej”. Po spełnieniu tego celu mogą one być 

przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo żądana ograniczenia przetwarzania. 

7. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w programie „Nas Troje i więcej”. 

10. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, 

o którym mowa w art. 22.  

 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z ww. informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku 

w zakresie niezbędnym do realizacji Programu „Nas Troje i więcej” oraz z poszanowaniem RODO i wydanych na jego podstawie 

krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania pozostałych członków 

mojej rodziny ujętych w przedmiotowym wniosku w ww. kwestiach. 

 

 

 

 
…………………………………………………          

                           (data i podpis wnioskodawcy)     

 

Do wniosku przedstawiono do wglądu – ADNOTACJE URZĘDOWE: 

Dokument potwierdzający ustanowienie rodziny zastępczej dla małoletnich ujętych we wniosku. 

Dokument potwierdzający pobieranie świadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach ustawy z dnia 

12 marca 2004 o pomocy społecznej -  w przypadku rodzin korzystających z pomocy MOPS. 

 

 

 
……………………………………………………   

      (data i podpis osoby przyjmującej wniosek) 

 

 

 

Potwierdzam odbiór ……………….. kart programu „Nas Troje i więcej” o numerach: 
 

1. …………………………………………….. 

2. …………………………………………….. 

3. …………………………………………….. 

4. …………………………………………….. 

5. …………………………………………….. 

6. …………………………………………….. 

7. …………………………………………….. 

8. …………………………………………….. 

 

 

 
……………………………………………………                                       ……………………………………………… 

      (data i podpis osoby wydającej karty)                                                          (data i podpis osoby odbierającej karty) 


