Wniosek o dołączenie do Programu Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek”
oraz o wydanie karty „Jestem z Ząbek” dla osoby uczącej się w wieku
od 18 lat do ukończenia 26 roku życia.
Dane wnioskodawcy
PESEL (lub NIP w przypadku obcokrajowca)
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- mam już konto na portalu karty mieszkańca www.jestemzzabek.pl
moim loginem do portalu jest/będzie powyższy:
- adres email
- nie będę korzystał z portalu jestemzzabek i kart wirtualnej
Wnioskuję o: (można zaznaczyć kilka opcji)
- aktywację wirtualnej

karty mieszkańca,

z

której

będę

- numer telefonu komórkowego

mógł/mogła

korzystać

za

pomocą

aplikacji

mobilnej na telefonie komórkowym.

- wydanie pierwszej (w nowej edycji) personalizowanej karty mieszkańca „Jestem z Ząbek” w formie
karty zbliżeniowej z funkcjonalnością Warszawskiej Karty Miejskiej oraz z możliwością skorzystania z oferty
Warszawa plus (biletu metropolitalnego)
- wydanie kolejnej karty zbliżeniowej karty „Jestem z Ząbek” – ………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………………...
(uzasadnienie wydania duplikatu)

(wydanie każdej kolejnej karty wiąże się z opłatą 15 zł – płatne przelewem na rachunek UM Ząbki lub w kasie,
za wyjątkiem przypadku zmiany imienia lub nazwiska. Wydanie nowej karty oznacza dezaktywację wcześniej używanej
karty fizycznej o ile nie została już wcześniej dezaktywowana).

- jednocześnie wnoszę o wydanie zaświadczenia dla ZTM Warszawa zawierającego numery MIFARE kart nowej i
poprzedniej, niezbędnego do przeniesienia części niewykorzystanego biletu ZTM z na nową kartę mieszkańca.
- aktualizację danych osobowych w zakresie ……………………………….…………………..…………………….
- odblokowanie dostępu do portalu jestemzzabek.pl i karty wirtualnej
*) - niepotrzebne przekreślić
Dane mojego rodzica lub opiekuna posiadającego ważną kartę mieszkańca
PESEL (lub NIP w przypadku obcokrajowca)
Imię
Nazwisko

Do wniosku załączam:
- fotografię kolorową o wymiarach. 35 x 45 mm na papierze fotograficzny, podpisaną czytelnie na odwrocie .
(Fotografia powinna być wykonana w ciągu ostatnich 12 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz
pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii;
fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami,
nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (fotografia po zeskanowaniu zostanie zwrócona a w razie braku takiej
możliwości zniszczona)

- dowód uiszczenia opłaty (jeśli dotyczy)

Ponadto przedkładam do wglądu:
- dokument tożsamości;
- legitymację szkolną, studencką lub zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki.
Oświadczam, że:
1) jestem mieszkańcem Miasta Ząbki;
2) kontynuuję naukę, nie osiągam stałego dochodu i nie ukończyłem/am 26 lat, na co przedkładam do wglądu stosowne
dokumenty;
3) jestem / nie jestem* zameldowany na pobyt stały w mieście Ząbki;.
4) jestem / nie jestem* obcokrajowcem nieposiadającym nadanego numeru PESEL;
5) podane przeze mnie dane osobowe są pełne i prawdziwe;
6) zapoznałem się z Regulaminem Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek” i zobowiązuje się do jego przestrzegania
7) zostałem zapoznany „Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych przez Burmistrza Miasta Ząbki w związku
z wydaniem Karty Mieszkańca”
8) dane mojego rodzica/ opiekuna* są zgodne z prawdą i zostały podane za jego wiedzą i zgodą.

...............................................................................
data i czytelny podpis wnioskodawcy

*) - niepotrzebne przekreślić
ZGODY

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wraz z wizerunkiem, zawartych w niniejszym wniosku
o wydanie karty mieszkańca, w ramach Programu Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek” wprowadzonego Uchwałą XIX/182/2019
Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2019 r.(Dz. U. Woj. Maz. poz 15861) przez Burmistrza Miasta Ząbki (05-091 Ząbki ul.
Wojska Polskiego 10) oraz inne podmioty uprawnione w zakresie realizacji wniosku, wydania karty mieszkańca, wydania
duplikatu karty, przedłużenia ważności karty, zablokowania lub unieważnienia karty, identyfikacji uczestnika programu Karta
Mieszkańca „Jestem z Ząbek”, przysługujących mu ulg i uprawnień. Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie
moich danych jest dobrowolne oraz o przysługującym mi prawie do kontroli treści danych, ich poprawiania, a także o prawie
sprzeciwu wobec przekazywania moich danych osobowych innym podmiotom. Po rozpatrzeniu wniosku dane będą
przetwarzane wyłącznie w systemie informatycznym, a niniejszy wniosek zostanie zniszczony. Jednocześnie przyjmuję do
wiadomości, że wyrażenie niniejszej zgody jest wymagane do uczestniczenia w programie Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek”
i jej wycofanie oznacza unieważnienie wszystkich kart, zablokowanie dostępu do portalu jestemzząbek.pl i brak możliwości
korzystania z ulg i uprawnień wynikających z programu.

...................................................................................
(podpis wnioskodawcy)

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Miasta Ząbki (05-091 Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10) w zakresie numeru telefonu lub adresu e-mail (w zależności od danych podanych w niniejszym
formularzu) w celu umożliwienia przekazania odpowiednio drogą telefoniczną, wiadomością SMS lub drogą mailową informacji
związanych z wydaniem i użytkowaniem Karty Mieszkańca Jestem z Ząbek

....................................................................................
(podpis wnioskodawcy)

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail i numeru telefonu przez
Burmistrza Miasta Ząbki w celu przekazywania drogą mailową lub w formie wiadomości SMS lub poprzez aplikację mobilną
informacji o wydarzeniach i akcjach organizowanych przez Miasto Ząbki, również ważnych komunikatów związanych
z funkcjonowaniem miasta (awarie, objazdy, zmiany harmonogramów odbioru odpadów, zmianach rozkładów jazdy itp.)
Ponadto wyrażam zgodę na otrzymywanie w formie wiadomości email lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej informacji o
ofertach partnerów Programu Karty Mieszkańca wysyłanych za pośrednictwem mechanizmów wysyłki masowej systemu karty
(tj. bez udostępniania Partnerowi adresów email i innych danych osobowych uczestników programu) Zgoda może być cofnięta
w każdej chwili m.in. za pośrednictwem portalu www.jestemzzabek.pl.

....................................................................................
(podpis wnioskodawcy)

Weryfikacja danych przy składaniu wniosku – wypełnia Urząd Miasta Ząbki
- Zweryfikowano poprawność danych we wniosku oraz zdjęcie z dokumentem tożsamości
- zweryfikowano pobieranie nauki oraz wiek wnioskodawcy.:
Inne dokumenty …………………………………………………………………………………………………………………
Uzgodniona forma odbioru karty zbliżeniowej:
- odbiór osobisty w punkcie wydawania w UM Ząbki

- przesyłka listowa

Sposób rozpatrzenia wniosku:
odmowa z powodu ……………………………………………………………………………………………………………..
przyznano uprawnienie do karty mieszkańca do dnia ……………..
przygotowano spersonalizowaną kartę zbliżeniową o numerze
Inne: ……………………………………………………………………...
....................................................................................
Data i podpis urzędnika

Potwierdzam poprawność wydrukowanych danych i kwituję odbiór karty
....................................................................................
Data i podpis wnioskodawcy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez Burmistrza Miasta Ząbki w
związku z wydaniem Karty Mieszkańca
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ząbki z siedzibą w Ząbkach (05-091),
ul. Wojska Polskiego 10.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem można kontaktować się w następujący sposób – listownie na adres siedziby: Urząd Miasta
Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki; e-mailowo um@zabki.pl; telefonicznie tel. 22 5109-700 do
702.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z P. Radosławem Wasilewskim –
inspektorem ochrony danych – za pomocą adresu daneosobowe@zabki.pl lub telefonicznie: 783-220-250.

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b oraz e RODO, a także na podstawie
uchwały Nr XIX/182/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2019 r.(Dz. U. Woj. Maz. poz 15861)

ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:a) organy władzy
publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b)
podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest
Burmistrz Miasta Ząbki (Bprog sp z o.o, 05-091 Ząbki ul. Wojska Polskiego 16.); c) podmioty kontrolujące
działalność administratora danych; d) partnerzy Programu, z usług których będziecie Państwo korzystali.

PRZEKAZANIE DANYCH
DO PAŃSTWA
TRZECIEGO LUB ORG.
MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez Burmistrza Miasta Ząbki w
związku z wydaniem Karty Mieszkańca
OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz rozporządzeniem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i
kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i
brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
Skan dowodu osobistego, skan legitymacji uczniowskiej/studenckiej, skan pierwszej strony zeznania PIT
będzie usuwany z systemu w terminie do 30 dni od momentu zebrania tych danych. Papierowy wniosek o
wydanie karty będzie niszczony w terminie do 30 dni od złożenia, a jego skan będzie przechowywany w
systemie zgodnie z ww. przepisami.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania
sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - osoba, której
dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, - osoba, której dane dotyczą
wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, - dane
osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo
do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy: - osoba, której dane dotyczą
kwestionuje prawidłowość danych osobowych, - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba,
której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,- administrator nie
potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony
lub dochodzenia roszczeń, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do
czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy
sprzeciwu; e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub
na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f)
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki: - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania
danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej przez administratora,- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w
których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby,
której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą
jest dzieckiem.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA
DANYCH OSOBOWYCH

Dane pozyskujemy wyłącznie od Państwa.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. W takiej sytuacji podanie
przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych
oznacza brak możliwości korzystania z karty.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem.

PRZETWARZANIE W
SPOSÓB
ZAUTOMATYZOWANY,
PROFILOWANIE

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w Pani/Pana sprawienie nie będą
podejmowane decyzje bez udziału człowieka), w tym nie będą podlegały profilowaniu.
Jeżeli Pani/Pana dane będą podlegały profilowaniu, zostaniecie Państwo poinformowani o tym.

