
 

 

 

 
 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”  Urząd Miasta w Słupcy 

ul. Powstańców Wielkopolskich 28      Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego 

62-400 Słupca        ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca 

tel. 0 724 – 487 – 148       tel. 63 277 27 27 wew. 233 

e-mail: necslawek@o2.pl       e-mail: fundusze@miasto.slupca.pl 

 

WNIOSEK 
o wydanie Miejskiej Karty Seniora (MKS) 

 

                   po raz pierwszy   □                                                            wtórnik karty    □                

 

1. Oświadczam, że  w chwili obecnej mam ukończone 60 lat i jestem zameldowany na terenie Gminy Miejskiej 

Słupca: 

Imię/imiona i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer PESEL………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres miejsca zamieszkania:…………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Telefon:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Przedkładam do wglądu następujące załączniki: 

1. Dowód Osobisty. 
2. Zdjęcie 

 
 

Oświadczam, że podaję swoje dane osobowe dobrowolnie i jestem świadomy/a odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Potwierdzam, że wszystkie dane podane przeze mnie są 

prawdziwe. 

 

Słupca, dnia  ..........................................                          ........................................................................    

                                                                                                                                        (podpis wnioskodawcy)        

         *- właściwe zaznaczyć 



 

UWAGI: 

1. Miejską Kartę Seniora można odebrać bezpośrednio u organizatora Programu MKS (Urząd Miasta w Słupcy, 
ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca – Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego).  

2. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o wydanie MKS jest osoba, która ukończyła 60 rok życia i jest 
zameldowana na terenie Gminy Miejskiej Słupca. 
 

Adnotacje urzędowe: 

 

 

 

 

Oświadczenie  

W związku z przystąpieniem do Programu „Miejska Karta Seniora” wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie 

i przekazywanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu uczestnictwa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn.  zm.) do celów związanych z 

realizacją, promocją i monitoringiem programu. 

Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a, że: 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Gmina Miejska Słupca (z siedzibą ul. Pułaskiego 21, 62-400 
Słupca) i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR” (z siedzibą ul. Powstańców 
Wielkopolskich 28, 62-400 Słupca) 
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu udzielania wsparcia i obsługi Programu, 
3. Moje dane osobowe, w zakresie określonym we wniosku o wydanie „Miejskiej Karty Seniora”,  mogą zostać 
przekazane innym podmiotom (Partnerom Programu) w celu realizacji zadań związanych z Programem „Miejska 
Karta Seniora” oraz monitoringu i sprawozdawczości, 
4. Mam prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawiania, 
5. Brak zgody na przetwarzanie danych lub jej odwołanie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Programie. 
6. Jednocześnie wyrażam zgodę na: 
wykorzystanie materiałów z moim wizerunkiem w celu promocji Programu oraz oświadczam, że zapoznałem/łam 
się z Regulaminem Programu „Miejska Karta Seniora” i akceptuję jego postanowienia, 
informowanie mnie o dodatkowych możliwościach wynikających z działań realizowanych przez Gminę Miejską 
Słupca i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR” na rzecz słupeckich Seniorów. 

 

Słupca, ................................. .......................................... 

(data) czytelny podpis Wnioskodawcy 

 


