
 

 

Załącznik do uchwały Nr XVIII/243/2020 

Rady Miasta Marki 

z dnia 29 stycznia 2020 r. 

 

 

 

W N I O S E K 

o wydanie Mareckiej Karty Dużej Rodziny 
 

 

 
……………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

…………………………………………….. 

(adres) 

…………………………………………..… 

…………………………………………….. 

(seria i numer dowodu osobistego) 

 

Marki, dnia………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach 
 
 

W N I O S E K 

o wydanie Mareckiej Karty Dużej Rodziny 

 

Wnoszę o wydanie Mareckiej  Karty Dużej  Rodziny uprawniającej  członków mojej rodziny do korzystania     

z uprawnień  określonych   Uchwałą   nr   ……...........…   Rady  Miasta   Marki z dnia ....................................... , 

w sprawie ........................................................................................................ 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób wspólnie zamieszkujących pod wyżej wskazanym 

adresem: 

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

(imię, nazwisko, data urodzenia Wnioskodawcy) 

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

(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 

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

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

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

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

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

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

Do wniosku dołączam: 

1) zaświadczenie, legitymację lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dla dzieci  powyżej  

18 roku życia, 

2) dokument potwierdzający odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie 

Skarbowym w Wołominie ze wskazaniem zamieszkania na terenie miasta Marki za rok bieżący lub poprzedni 

(kserokopia pierwszej strony rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z oryginalną prezentatą 

lub wydrukowaną pierwsza stroną UPO) lub oświadczenie o braku dochodów wymagających oprowadzenia 

podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)* (niepotrzebne skreślić). 

........................…………………………… 

(data i podpis) 



 

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że: 

1. Dane zawarte we wniosku oraz złożone oświadczenia są  zgodne z prawdą, dane podaję dobrowolnie     

i jestem świadoma/-y, że bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z Mareckiej Karty Dużej Rodziny. 

2. Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym 

wniosku. 

3. Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych jest dobrowolne, ale konieczne dla 

realizacji wniosku  o wydanie Mareckiej  Karty Dużej  Rodziny oraz uprawnień z niej  wynikających,  a także  

o przysługującym mi prawie do kontroli treści danych, ich poprawiania i o prawie sprzeciwu wobec 

przekazywania moich danych osobowych innym podmiotom. 

4. Zapoznałam/łem się z zasadami weryfikacji uprawnień, z wydawaniem i używaniem Mareckiej Karty 

Dużej Rodziny. 

……………………… 

(data, czytelny podpis) 

 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej  przy  ul. Kościuszki  39A,  05-

270 Marki. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach 

dotyczących danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@opsmarki.pl 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wniosku o wydanie Mareckiej Karty Dużej 

Rodziny oraz uprawnień z niej wynikających, a dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa 

art. 6 ust. 1 lit.  c  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  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. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych wynikających z uchwały 

Nr XXV/171/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających   

do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Marki. 

4. Udostępnienie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa. Niepodanie danych 

osobowych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o wydanie Mareckiej Karty Dużej 

Rodziny. 

5. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i innych podmiotów za wyjątkiem podmiotów 

uprawnionych na podstawie przepisów prawa. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie  

na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz 

Administratora  danych  osobowych,  w szczególności  firmy  informatyczne  świadczące  usługi  utrzymania    

i rozwoju systemów informatycznych. 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia 

realizacji wniosku o wydanie Mareckiej Karty Dużej  Rodziny, w tym uprawnień z niej  wynikających oraz     

w okresie przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją ustalanym zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych macie Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich 

danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania lub zmiany. 

8. Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy prawa. 

9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 

mailto:iod@opsmarki.pl

