
             URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA                

                                                                                        Pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska 

 

 

Numer sprawy (wypełnia urzędnik): 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE RUDZKIEJ KARTY RODZINY 3+ 

 

DANE WNIOSKODAWCY: 

IMIĘ I NAZWISKO  

PESEL  

MIEJSCE ZAMELDOWANIA 

Miejscowość:                                          Kod pocztowy:  

Ulica:                                           

Numer domu: Numer mieszkania: 

NUMER TELEFONU, E-MAIL*  

ADRES DO 
KORESPONDENCJI** 

Miejscowość:                                          Kod pocztowy:  

Ulica:                                           

Numer domu: Numer mieszkania: 

* dane podawane są dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu z Urzędem Miasta Ruda Śląska w zakresie     

  załatwianej sprawy, 

** wypełnić jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres zameldowania. 

 

Wnoszę o: 

□ wydanie Rudzkiej Karty Rodziny 3+ 

□ wydanie duplikatu Rudzkiej Karty Rodziny 3+ 

□ wydanie Rudzkiej Karty Rodziny 3+ dla nowego członka rodziny 

□ wydanie Rudzkiej Karty Rodziny 3+ ze względu na aktualizację danych na ważnej karcie 

 
Dane członków rodziny uprawnionych do korzystania z Rudzkiej Karty Rodziny 3+: 
 

  
 
  

WNIOSKODAWCA 

IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA  PESEL 
STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA   

Z WNIOSKODAWCĄ 

    

IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA  PESEL 
STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA   

Z WNIOSKODAWCĄ 



    

IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA  PESEL 
STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA   

Z WNIOSKODAWCĄ 

    

IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA  PESEL 
STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA   

Z WNIOSKODAWCĄ 

    

IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA  PESEL 
STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA   

Z WNIOSKODAWCĄ 

    

IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA  PESEL 
STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA   

Z WNIOSKODAWCĄ 

    

IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA  PESEL 
STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA   

Z WNIOSKODAWCĄ 

 
 

   

IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA  PESEL 
STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA   

Z WNIOSKODAWCĄ 

 
 

   

IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA  PESEL 
STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA   

Z WNIOSKODAWCĄ 

 
 

   

IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA  PESEL 
STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA   

Z WNIOSKODAWCĄ 

 
Załączniki do wniosku***: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*** Do wniosku należy dołączyć: 

a) w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki, 

b) w przypadku rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, całodobowych placówek opiekuńczo-    

    wychowawczych – kserokopię (oryginał do wglądu) odpowiedniego dokumentu potwierdzającego powyższy  

    stan faktyczny (np. postanowienie sądu, zaświadczenie), 

c) w przypadku wniosku o wydanie duplikatu Rudzkiej Karty Rodziny 3+ - potwierdzenie wniesienia opłaty. 

 

 
Upoważniam do odbioru Rudzkiej Karty Rodziny 3+ (dla ww. członków rodziny) niniejszą osobę: 

  
 
  

 

IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA  PESEL 
STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA   

Z WNIOSKODAWCĄ 

 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”. 
 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 roku 
przepisami RODO, przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Ruda 
Śląska: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie  
    Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6. 
 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach  
     związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl, 

2) pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadania Miasta Ruda Śląska, określonego    

     Uchwałą Nr PR.0007.205.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia  

     na terenie Miasta Ruda Śląska programu „Rudzka Karta Rodziny 3+” z późniejszymi zmianami oraz Zarządzeniem  

     Prezydenta Miasta Ruda Śląska wydanym do przedmiotowej Uchwały, którego dotyczy niniejszy wniosek. 

4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania  

     na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego 

    zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane 

    zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony 

    zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

    kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

    archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych; 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3) usunięcia swoich danych osobowych; 

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

5) przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 

 

7. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo  

     nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody  

     nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. 

 

8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

     osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

     Ochrony Danych Osobowych. 

 

9. Konieczność podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z Uchwały Nr PR.0007.205.2013 Rady Miasta 

    Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Ruda Śląska programu „Rudzka 

    Karta Rodziny 3+” z późniejszymi zmianami oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska wydanego  

    do przedmiotowej Uchwały. W przypadku, gdy nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować  

    zadania, co może skutkować odmową wydania „Rudzkiej Karty Rodziny 3+”. 

 

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

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq


Oświadczam, że: 

- jestem osobą umocowaną do złożenia wniosku w imieniu wszystkich członków rodziny   

  wielodzietnej, wskazanych w niniejszym wniosku,  

- wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, 

- dane (numer telefonu, e-mail) podaję dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu z Urzędem  

  Miasta Ruda Śląska w zakresie załatwianej sprawy, 

- jestem świadoma/y odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuję  

  się niezwłocznie informować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku, 

- wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy  

   z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych przez Miasto Ruda Śląska na potrzeby  

   realizacji Programu  „Rudzka Karta Rodziny 3+”, 

- zapoznałam/em się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w Urzędzie  

   Miasta Ruda Śląska, 

- zobowiązuję się do zapoznania z Regulaminem przyznawania, wydawania i korzystania z Rudzkiej  

   Karty Rodziny 3+. 

 

 

              

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

                                     (Miejscowość, data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Jako osoba umocowana w imieniu członków rodziny wielodzietnej, wskazanych w niniejszym 

wniosku, potwierdzam odbiór ……… sztuk Rudzkiej Karty Rodziny 3+: 

Numer karty  Numer karty  

Numer karty  Numer karty  

Numer karty  Numer karty  

Numer karty  Numer karty  

Numer karty  Numer karty  

 

 

 

 

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

           (data i podpis osoby wydającej kartę/karty)                                 (data i podpis osoby odbierającej kartę/karty)                        

 

 


