
 

 

Wniosek o wydanie „Karty Mławiaka” 
 

 Burmistrz Miasta Mława 
 
 

W związku ze spełnianiem warunków określonych w regulaminie „Karty Mławiaka” 

zwracam się z prośbą o jej wydanie. 

 

Dane osoby: 

1. Imię: 

 
2. Nazwisko: 

 
3. PESEL: 

 
4. Kontakt (telefon; e-mail)*: 

 
Adres zamieszkania 

5. Ulica: 

 
6. Nr domu: 

 
7. Nr lokalu: 

 
8. Miejscowość 

MIASTO MŁAWA 

9. Kod pocztowy: 

06-500 
 

 Świadomy/świadoma** odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych potwierdzam,  

że podane przeze mnie poniżej dane są prawdziwe. 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am  się z treścią  regulaminu „Karty Mławiaka”  i akceptuję jego zapisy.  
 

Wniosek o wydanie karty składam:  

 

        pierwszy raz                 kolejny raz  ………………………………………………………………. 
                                                                                                               (podać powód wnioskowania o kolejną kartę) 
 

Do wniosku załączam zdjęcie, jak do dowodu osobistego. 
 

Wyrażam zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie i weryfikację moich danych osobowych, zawartych we wniosku o wydanie 

„Karty Mławiaka”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2018r. poz. 1000)  

na potrzeby związane z wdrażaniem „Karty Mławiaka”. 
 

10. Data: 

 
11. Czytelny podpis wnioskodawcy lub opiekuna prawnego: 

 

 

 
 

Wypełnia urząd: 

12. Zatwierdzenie wniosku: 

       TAK                       NIE 
13. Data rozpatrzenia wniosku: 

……………… 

14. Numer seryjny karty:  

……………… 

 
 

Potwierdzenie odbioru karty: 

15. Data odbioru: 

 
16. Podpis: 

 

 
* podanie numeru telefonu i adresu e-mail nie jest obligatoryjne. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu w sprawach 
dotyczących Karty Mławiaka. 

** niepotrzebne skreślić 

 
 
 

Data wpływu: 

 

 

 

 

Nr wniosku ………… 

 Załącznik  

do Zarządzenia Nr 190/2018 

z dnia 14 grudnia 2018 r.  



 

Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisana/ny w nawiązaniu do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO) wyrażam wyraźną  

i dobrowolną zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta 

Mława z siedzibą przy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława w celu realizacji wniosku o wydanie karty 

Mławiaka na okres niezbędny. 

Jednocześnie potwierdzam, że zostałam/em poinformowana/ny, iż: 

 administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mława, 

adres siedziby: 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19, tel. 236543382,  

e-mail: info@mlawa.pl; 

 Burmistrz Miasta Mława nie planuje udostępniać moich danych osobowych innym 

jednostkom, osobom fizycznym ani organizacjom, nie zamierza także przekazywać moich 

danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych; 

 w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt  z inspektorem 

ochrony danych powołanym przez Burmistrza Miasta Mława – Marcin Kurpiewski,  

e-mail: iod@mlawa.pl; 

 przysługuje mi prawo (w uzasadnionym przypadku) żądania od  administratora dostępu   

do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych 

w rozdziale III RODO; 

 przysługuje mi prawo (w uzasadnionym przypadku) wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania moich danych osobowych, który będzie mógł być realizowany na zasadach 

określonych w art. 21 RODO (sprzeciw można wnieść osobiście w siedzibie administratora 

danych osobowych lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e – mail inspektora ochrony 

danych osobowych); 

 w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza zapisy 

rozporządzenia RODO, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych  ( adres siedziby:  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

              

Mława, dnia ...............................                                                  …………………………………………. 

 czytelny podpis 

mailto:info@mlawa.pl
mailto:iod@mlawa.pl

