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Sopot, dnia ……………… 
 

Wniosek nr 
O WYDANIE „SOPOCKIEJ KARTY RODZINY 3+” 

 
imię i nazwisko ………………………………………………………………... 

adres zamieszkania …………………………………………………………. .. 

seria i numer dowodu osobistego …………………………………………….. 

nr telefonu/adres e-mail ………………………………….…………………… 

PESEL………………………………………………………………………… 

 
Niniejszym wnoszę o wydanie/ przedłużenie* SKR 3+, dla następujących członków rodziny: 
(Wniosek należy wypełnić czytelnie wielkimi literami) 

 
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że moja rodzina wielodzietna składa się z: 

A) osób dorosłych: 

1. ……………………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

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

imię i nazwisko, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

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

imię i nazwisko, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

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

imię i nazwisko, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 
 

B) dzieci do 18 roku życia nad, którymi sprawuję opiekę: 

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

imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą /dziecko w pieczy zastępczej 

6. ……………………………………………………………………………………………. 

imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą /dziecko w pieczy zastępczej 

7. ……………………………………………………………………………………………. 

imię i nazwisko, data urodzenia, , stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą / dziecko w pieczy zastępczej 

8. ……………………………………………………………………………………………. 

imię i nazwisko, data urodzenia, , stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą /dziecko w pieczy zastępczej 

9. ……………………………………………………………………………………………. 

imię i nazwisko, data urodzenia, , stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą/ dziecko w pieczy zastępczej 

10. ……………………………………………………………………………………………. 

imię i nazwisko, data urodzenia, , stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą/ dziecko w pieczy zastępczej 

11. ……………………………………………………………………………………………. 

imię i nazwisko, data urodzenia, , stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą/ dziecko w pieczy zastępczej 

12. ……………………………………………………………………………………………. 

imię i nazwisko, data urodzenia, , stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą/ dziecko w pieczy zastępczej 
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Uwaga: 
Dokumenty do wglądu niezbędne przy składaniu wniosku: 

1. W przypadku rodziców i rodziców zastępczych –dowód tożsamości, 

2. W przypadku dzieci do 18 roku życia – akt urodzenia, 

3. W przypadku osób kontynuujących naukę lub studia do 25 roku życia – zaświadczenie ze szkoły lub 

szkoły wyższej  potwierdzające kontynuację nauki. 

4. W przypadku rodzin zastępczych – postanowienie sądu rodzinnego właściwego dla miejsca 

zamieszkania dziecka. 

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że: 

1. Posiadam przychód podlegający opodatkowaniu/ nie posiadam* przychodu podlegającego opodatkowaniu 
za rok poprzedzający złożenie wniosku 

2. Rozliczam się/ nie rozliczam* się w Urzędzie Skarbowym w Sopocie. 
 

*niepotrzebne skreślić 

Oświadczam, że wszyscy wymienieni członkowie rodziny zamieszkują pod podanym adresem oraz 
że powyższe dane są zgodne z prawdą i jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie 
nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach 
danych zawartych w niniejszym wniosku. 

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

(data i czytelny podpis) 
 

Oświadczam, że znana jest mi treść Regulaminu „Sopocka Karta Rodziny 3+”. Zobowiązuję się stosować do zasad Regulaminu. 
 
 

..................................... 
(data i czytelny podpis) 

Klauzula informacyjna – Sopocka Karta Rodziny 3+ 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) 

zwanym dalej RODO, informuję że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Kolejowej 14, 

81-835 Sopot; (numer telefonu: 58 5511710, adres e-mail: mops@mopssopot.pl) dalej MOPS; 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, ul. Kolejowa 14, 81-

835 Sopot, adres e-mail: iod@mopssopot.pl; dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie: 

https://bip.mopssopot.pl/ w zakładce: RODO; 

3. MOPS w Sopocie będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu wydania Sopockiej Karty Rodziny 3+ w ramach 

Programu realizowanego na podstawie przepisów Uchwały Nr XXVIII/383/2013 Rady Miasta Sopotu z dnia 17 maja 2013 r., 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

1) organy oraz instytucje uprawnione do otrzymania od MOPS w Sopocie danych osobowych na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, np.  organy administracji rządowej, organy administracji samorządowej, wymiar 

sprawiedliwości, policja, prokuratura, oraz inne podmioty uprawnione do odbioru Pana/Pani danych w uzasadnionych 

mailto:mops@mopssopot.pl
mailto:iod@mopssopot.pl
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przypadkach i  na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 

2) podmioty świadczące usługi na rzecz MOPS w Sopocie na podstawie umów np. kancelarie prawnicze, podmioty sektora 

teleinformatycznego, telekomunikacyjnego, banki, operatorzy pocztowi; 

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej; 

6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane (przetwarzane) będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji obowiązujących w MOPS w Sopocie. 

7. W związku z przetwarzaniem przez MOPS w Sopocie danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3, przysługuje 

Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępnione dane osobowe nie 

mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania 

zobowiązany jest Administrator danych,   

2) prawo do sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, 

3) prawo do usunięcia danych - dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji na podstawie art.17 RODO, 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art.18 RODO, 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO,  gdy przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

z zastrzeżeniem, że nie dotyczyło przypadków, w których MOPS w Sopocie posiada uprawnienie do przetwarzania 

danych na podstawie przepisów prawa. 

8. W przypadku, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie przez MOPS w Sopocie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy 

RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem w/w Uchwały i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wydania Sopockiej Karty Rodziny 3+. 

10. MOPS nie podejmuje wobec Pana/Pani decyzji związanych z przetwarzaniem danych w sposób zautomatyzowany. 

Pana/Pani dane nie będą poddawane profilowaniu. 

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

                                                                                          (data i czytelny podpis klienta)  
 
 

Kwituję przyjęcie wniosku nr ……………na wydanie ……… sztuk Sopockich Kart Rodziny 3+. 
 
 

.................................... ................................................ 
(data) (pieczątka instytucji oraz podpis) 

 
 
 

Kwituję odbiór Sopockich Kart Rodziny 3+. Dane na Kartach są zgodne z podanymi we wniosku. 
 

...................................... ...................................... 
(data) (czytelny podpis) 
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