Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia

WNIOSEK NR …………/………..(rok)
- o wydanie kart GDYNIA RODZINNA PLUS*
- o przedłużenie ważności kart GDYNIA RODZINNA PLUS*
*niepotrzebne skreślić

WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

1. imię i nazwisko wnioskodawcy
2. adres zamieszkania
-

GDYNIA

3. nr PESEL
5.

4. telefon (opcjonalnie)

adres email (opcjonalnie)

Wnoszę o wydanie Kart Gdynia Rodzinna Plus dla następujących członków rodziny:
l.p.

Imię i nazwisko

Data urodzenia / nr karty
R/D1

(w przypadku przedłużenia
ważności kart)

PESEL

Podpis2

1
2
3
4
5
6
7
8
1Wpisać

odpowiednio R-rodzic, D-dziecko
prawdziwość danych zawartych w niniejszym wniosku oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w nim zawartych przez Urząd Miasta Gdyni oraz przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)

2Potwierdzam

Oświadczam, że wszyscy wymienieni członkowie rodziny zamieszkują pod podanym we wniosku adresem. Oświadczam, że wszyscy
wymienieni członkowie rodziny są mieszkańcami Gdyni. Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych osobowych
jest dobrowolne oraz o przysługującym mi prawie do kontroli treści danych, ich poprawiania a także o prawie sprzeciwu wobec przekazywania
moich danych osobowych innym podmiotom. Informacje na temat moich danych osobowych udzielane mi będą na podstawie pisemnego
wniosku, z prawa tego mogę korzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

…………………………………………
data i podpis osoby składającej wniosek
Uwagi:
Wraz z wnioskiem należy przedstawić do wglądu następujące dokumenty:
- dowód tożsamości ze zdjęciem,
- w przypadku dzieci – akt urodzenia, dokument potwierdzający przysposobienie,
- w przypadku dzieci w wieku szkolnym – ważna legitymacja szkolna,
- w przypadku studentów do 24 roku życia – ważna legitymacja studencka,
- w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia – ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej – postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej,
- w przypadku osób, prowadzących rodzinny dom dziecka – zarządzenie Prezydenta powołujące na stanowisko Dyrektora placówki oraz wykaz podopiecznych.

