
  

UCHWAŁA NR 536/LVIII/18 

RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY 

z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę Nr 278/XXXII/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie 

przyjęcia Programu „Łomżyńska Karta Seniora” 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) oraz w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, 1985, z 2018 r. poz. 650, 700), uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 278/XXXII/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia 

programu „Łomżyńska Karta Seniora” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2016.4593) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) W regulaminie Programu „Łomżyńskiej Karty Seniora” będącego załącznikiem do uchwały 

Nr 278/XXXII/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu 

„Łomżyńska Karta Seniora” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2016.4593) zmienia się wzór wniosku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży 

Wiesław Tadeusz Grzymała

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 sierpnia 2018 r.

Poz. 3514



Załącznik do uchwały Nr 536/LVIII/18 

Rady Miejskiej Łomży 

z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

WNIOSEK O WYDANIE ŁOMŻYŃSKIEJ KARTY SENIORA 

Imię i nazwisko:................................................................................................................................. 

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

Adres zamieszkania: 18-400 Łomża, ul........................................................................................... 

Numer telefonu:.......................................... Adres e-mail:............................................................... 

Zwracam się z prośbą o wydanie: 

□ Po raz pierwszy Łomżyńskiej Karty Seniora 

□ Duplikatu Łomżyńskiej Karty Seniora 

Do odbioru karty upoważniam:........................................................................... 

(imię i nazwisko osoby uprawnionej) 

Oświadczam, że: 

1. Ukończyłem/am 60. rok życia; 

2. Mieszkam na terenie Łomży, pod wskazanym we wniosku adresem; 

3. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 

4. Znam i akceptuję regulamin Programu Łomżyńskiej Karty Seniora; 

5. Oświadczam, że zawarte we wniosku dane są prawdziwe. W przypadku ich zmiany zobowiązuję się do 

niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Urzędu Miejskiego. 

Urząd Miejski w Łomży spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - 

art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r.,s.1) dalej Rozporządzenie, informuje że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łomży z siedzibą w Pl. Stary 

Rynek 14, 18-400 Łomża, e-mail : prezydent@um.lomza.pl, reprezentowany przez Prezydenta Miasta. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Łomży, email 

a.kondraciuk@um.lomza.pl tel. 86 215 67 33 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb wykonania Łomżyńskiej Karty Seniora na 

podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 278/XXXII/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu 

„Łomżyńska Karta Seniora” 

4. Administrator danych nie planuje przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar 

Gospodarczy, organizacji międzynarodowej, lub do państwa trzeciego. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na 

przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO; 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak podstaw prawnych do przyjęcia wniosku. 
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10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z w/w klauzulą informacyjną, wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych, przez Urząd Miejski w Łomży z siedzibą w Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża 

do wydania Łomżyńskiej Karty Seniora. 

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

(data i czytelny podpis) 

Kwituję odbiór Karty o numerze …………… Łomża, dnia ………………………………… roku 

…………………………………………………… 

    (podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej)  

 ………………………………… 

 (data i podpis osoby wydającej kartę) 
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