
                                                               Załącznik nr 2 do Regulaminu Słupskiej Karty Mieszkańca

- WZÓR - 

WNIOSEK O WYDANIE SŁUPSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA

1. Imię (wymagane):

2. Nazwisko (wymagane):

3. Płeć (wymagane):

kobieta                           □
mężczyzna                        □

4. Data urodzenia (wymagane):

5. Nr telefonu (opcjonalnie):

6. Adres zamieszkania (wymagane):

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr budynku:

Nr lokalu:

7.

Adres e-mail 
(wymagane do korzystania z konta mieszkańca

i karty elektronicznej; na dany adres mailowy 
można złożyć tylko jedno Konto):

8. Typ karty (wymagane - możliwy wybór dwóch typów kart):

Fizyczna                                      □
elektroniczna                  □

9. Punkt odbioru karty (wymagane w przypadku wyboru karty fizycznej – możliwy 
wybór jednego punktu):

 □ Aktywator -Dom Startupów ul. Tuwima 34,  Słupsk

 □ Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku ul. Grodzka 3, Słupsk

 □ Park Wodny Trzy Fale ul. Grunwaldzka 8, Słupsk

 □ Pływalnia Słupskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji,  ul.  Szczecińska 99,
76-200 Słupsk

 □ Stadion 650-lecia, al. A. Madalińskiego 1,  76-200 Słupsk
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10. Załączniki (dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do korzystania z 
Słupskiej Karty Mieszkańca).

Wymagane oświadczenia:

1. Oświadczam, że podane we wniosku dane są prawdziwe   □
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Programu „Słupska Karta 

Mieszkańca” akceptuję jego warunki   □
3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z informacją dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych w ramach Programu „Słupska Karta Mieszkańca” □

      ..………….………………….………………..
(Data i podpis Wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA

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) – zwane dalej RODO – informuję, że:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  ramach  Programu  „Słupska   Karta
Mieszkańca” jest Prezydent Miasta Słupska z siedzibą - Urząd Miasta Słupska, 76-200 Słupsk  
Plac Zwycięstwa 3 (dalej zwany jako Administrator).  Z administratorem można się skontaktować:

1) listownie na adres:  Plac Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk;
2) telefonicznie:  tel. 59 8488 300;
3) e-mail: urzad@um.slupsk.pl, 

2. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez:

1) e-mail:  iod@um.slupsk.pl;
2) adres pocztowy: Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Programu „Słupska Karta Mieszkańca”. Jest to
niezbędne  do  wykonania  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym,  które  polega  na
wdrażaniu  działań  mających  na  celu  poprawę  warunków  życia  mieszkańców,  umocnienie
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poczucia  tożsamości  lokalnej,  zwiększenie  mieszkańcom  dostępności  do  obiektów,  form
działalności i wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, a także publicznego transportu,
poprawę  stanu  czystości  powietrza  w  Mieście,  poprzez  promocję  korzystania  ze  środków
komunikacji zbiorowej, zachęcenie osób spoza Miasta do osiedlenia się i płacenia podatków na
terenie  Miasta,  promocję  Miasta.  Program  adresowany  jest  do  indywidualnego  mieszkańca,
poprzez przyznawanie mu ulg, zwolnień i uprawnień do świadczeń określonych w Regulaminie
„Słupskiej  Karty  Mieszkańca”.  Będzie  się  to  odbywało  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  e
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,  zwanego  dalej
RODO,  w  związku  z  przepisami  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym.
Mieszkaniec deklaruje udział w Programie poprzez zaakceptowanie warunków Regulaminu.
Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  realizacji  zgłoszenia  do  Programu  Słupska  Karta
Mieszkańca wprowadzonego Uchwałą Nr XXXV/553/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia września
2021  r.  oraz  uczestnictwa  w  nim,  zgodnie  z  Regulaminem  Słupskiej  Karty  Mieszkańca
wprowadzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta  Słupska nr  473/WiP/2022 z dnia 14 czerwca
2022r.

4. Odbiorcy danych 
Dane mogą być udostępnione partnerom programu na podstawie porozumienia o współpracy  
w  ramach  Programu.  Dostęp  do  danych  mogą  mieć  również  uprawnieni  pracownicy  firmy
zewnętrznej Witaj Świecie! Sp. z o.o., z którą Urząd podpisał umowę na dostarczenie i serwis
Systemu Słupskiej Karty Mieszkańca. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów
państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

5. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do
realizacji  w/w  celów  tj.  do  dnia  zakończenia  uczestnictwa  w  Programie  Słupska  Karta
Mieszkańca, a następnie archiwizowane w przypadkach, w których wymagają tego przepisy. 

6.  Prawa  związane  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  podejmowaniem
zautomatyzowanych decyzji 

Prawa właściciela danych związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1) prawo żądania sprostowania danych osobowych;
2) prawo  żądania  usunięcia  danych  osobowych,  w  sytuacji,  gdy  przetwarzanie  danych  nie

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej;

3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo dostępu do danych osobowych;

Aby  skorzystać  z  powyższych  praw,  należy  skontaktować  się  z  Administratorem   lub  z
inspektorem ochrony danych Urzędu.
Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednak  niepodanie  danych  skutkować  będzie
brakiem możliwości uczestnictwa w Programie „Słupska Karta Mieszkańca”. 

7. Prawo wniesienia skargi do organu
Właścicielowi  danych  przysługuje  także  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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8. Wymóg podania danych 
Podanie danych osobowych w ramach Programu „Słupska Karta Mieszkańca” jest dobrowolne,
niemniej  bez  ich  podania  nie  będzie  możliwe  otrzymanie  i  korzystanie  ze  Słupskiej  Karty
Mieszkańca.

Złożono kompletny Wniosek
tak
nie

Wniosek uzupełniono w dniu ……..
Wnioskodawca posiada uprawnienia do korzystania ze Słupskiej Karty Mieszkańca

tak
nie, z powodu …………………………………….
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