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Mielec, dn. ………………………………. 

URZĄD MIEJSKI W MIELCU 

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA, UL. ŻEROMSKIEGO 23, 39-300 MIELEC 

 

WNIOSEK O 

 PRZYZNANIE /      WYDANIE DUPLIKATU1  

MIELECKIEJ KARTY „Aktywny N+” 
  

1. Wypełniaj DRUKOWANYMI LITERAMI. 

2. Pola „Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość” dotyczą tylko tych osób, którym nie nadano numeru PESEL. 

3. Pola wyboru zaznaczaj „✓” lub „X”. 

 

Część I – Dane wnioskodawcy 

1. Imię i nazwisko 

                              

2. Numer ewidencyjny PESEL 

            

3. Data urodzenia2 

           

4. Seria i numer dowodu osobistego3 

          

5. Miejsce zamieszkania 

                              

                              

6. Numer telefonu  

                              

7. Stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby z niepełnosprawnością 

                              

 

 
1 Właściwe zaznaczyć. 
2 Uzupełnić wyłącznie w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL. 
3 Uzupełnić wyłącznie w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL. 
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Część II – Dane osoby z niepełnosprawnością  

Dla osoby wskazanej poniżej: 

  wnoszę o przyznanie Mieleckiej Karty „Aktywny N+” 

  wnoszę o wydanie duplikatu Mieleckiej Karty „Aktywny N+” 

  wnoszę o przyznanie nowej Mieleckiej Karty „Aktywny N+” dla osoby, która była wcześniej jej posiadaczem 

 

1. Dane osoby 

1.1.  Imię i nazwisko 

                              

1.2. Numer ewidencyjny PESEL 

            

1.3. Data urodzenia 

           

1.4. Okres ważności orzeczenia4 

           

1.5. Organ wydający orzeczenie 

                              

                              

1.6. Numer orzeczenia 

                              

 

 

 

 
4 Wypełnić zgodnie z wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności. W przypadku ubiegania się o nową Mielecką Kartę „Aktywny 
N+” dla osoby, która była wcześniej jej posiadaczem należy podać informacje zgodne z najbardziej aktualnym orzeczeniem o 
niepełnosprawności.  
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Część III – Załączniki 

Wraz z wnioskiem przedstawiam: 
  dowód osobisty wnioskodawcy – do wglądu; 

  w przypadku osób z niepełnosprawnością – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności; 

  w przypadku rodzin zastępczych/rodzinnego domu dziecka – oryginał postanowienia sądu o 

ustanowieniu rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka; 

  w przypadku opiekuna prawnego – oryginał postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad 

dzieckiem; 

  w przypadku, gdy rodzina nie jest zameldowana na terenie Gminy Miejskiej Mielec do wniosku należy 

dołączyć dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego na rzecz Gminy Miejskiej 

Mielec (np. zaświadczenie, PIT); 

 inne ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Część IV - Oświadczenia 

Oświadczam, że: 

1. Wykazane we wniosku osoby zamieszkują pod wskazanym powyżej adresem na terenie miasta 

Mielca. 

2. Powyższe dane są prawdziwe i jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności za składanie 

nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach 

danych zawartych w niniejszym wniosku. 

3. Jestem umocowana/umocowany do złożenia wniosku o przyznanie lub wydanie duplikatu Mieleckiej 

Karty „Aktywny N+” oraz odebrania Mieleckiej Karty „Aktywny N+”, w imieniu osoby/osób 

wskazanych w niniejszym wniosku. 

4. Sprawuję bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością.  

5. Oświadczam, że osoba z niepełnosprawnością:  

5.1. przebywa/nie przebywa5 w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. domu 

pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, młodzieżowym ośrodku 

wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie 

pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej 

nieodpłatnie pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie). 

5.2. przebywa/nie przebywa6 w pieczy zastępczej. 

6. Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, że Mielecka Karta „Aktywny N+” ma charakter 

osobisty i nie może być użyczana, bądź odstępowana nieuprawnionym osobom. 

7. Zapoznałam/zapoznałem się z zasadami Mieleckiego Programu „Aktywny N+” i akceptuję zawarte w 

nim warunki. 

 

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

                             (miejscowość)                                                         (data)                            (podpis wnioskodawcy)  

 
5 Właściwe podkreślić. 
6 Właściwe podkreślić. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIELCU 

  

W związku z realizacją wymogów 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, tzw. „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Mielcu jest: 

Prezydent Miasta Mielca, 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26.   

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w 

Urzędzie Miejskim w Mielcu, a także pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, może 

się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Mielcu za 

pomocą adresu iod@um.mielec.pl, tel. 17 787 40 33.  

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO) w celu udziału w Mieleckim Programie „Aktywny N+”.   

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu o którym mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być: Najwyższa Izba Kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa, Podkarpacki 

Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym do celów archiwalnych w interesie publicznym przez okres 5 lat.  

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),   

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

e. prawo do przenoszenia danych. 

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 

przesłanki:  

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na 

podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej przez Administratora,  

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny 

charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane 

dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest 

dzieckiem. 

7. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 
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tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

8.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w 

Mielcu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

9. W związku z wyrażoną zgodą osoby na przetwarzanie danych osobowych, której dane dotyczą, 

podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Nie 

podanie danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana wniosku a tym samym brakiem 

możliwości uczestnictwa w Mieleckim Programie „Aktywny N+”.  

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

.................................................................. 

(data, podpis wnioskodawcy) 
  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie lub 

wydanie duplikatu Mieleckiej Karty „Aktywny N+” oraz załącznikach do wniosku w celu udziału w 

Mieleckim Programie „Aktywny N+”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

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

                               (miejscowość)                                                                  (data)                            (podpis wnioskodawcy) 

 

Oświadczam, że:7 

Osoba, w imieniu której wnoszę o wydanie duplikatu Mieleckiej Karty „Aktywny N+”  utraciła Kartę i nie ma 

możliwości jej zwrócić. 

 

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

                      (miejscowość)                                                 (data)                                (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

Potwierdzenie odbioru Mieleckiej Karty „Aktywny N+” 

 

Ja niżej podpisana/y potwierdzam odbiór Mieleckiej Karty „Aktywny N+” o numerze: ……………………….. 

 

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

                      (miejscowość)                                                 (data)                                (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
7 Oświadczenie składają wyłącznie osoby, które ubiegają się o wydanie duplikatu Mieleckiej Karty „Aktywny N+”.  


