
Burmistrz Dzierżoniowa

Rynek 1

58-200 Dzierżoniów

Zgłoszenie dla Partnera Deklaracja uczestnictwa „Dzierżoniowska Karta 

Dużej Rodziny”

Niniejszym deklaruję/my chęć udziału w Programie „Dzierżoniowska Karta Dużej 

Rodziny” poprzez udzielenie użytkownikom Karty Dużej Rodziny rabatów i ulg.

1. Nazwa firmy*

2. Ulica

3. Kod pocztowy, miasto

4. Województwo

5. NIP

6. Telefon, e-mail

7. Dane przedstawiciela

(imię, nazwisko, nr tel, e-mail)

8. OFEROWANA ZNIŻKA

                                                                                                                                     

……………………………..……………………………………...…      

(data, pieczęć, podpis osoby upoważnionej)

W przypadku przystąpienia do Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny”, formularz należy 

odesłać na adres: Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów lub na adres: 

sglogowska@um.dzierzoniow.pl

Porozumienie obustronne warunkujące zasady współdziałania zostanie podpisane z Gminą Miejską 

Dzierżoniów. 

Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej www.dzierzoniow.pl

Szczegółowe informacje o Programie Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny można uzyskać pod numerem 

telefonu 746450890 lub w siedzibie Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy zapoznać się z klauzulą 

informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.



*Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych  od osoby, której 

dane dotyczą art. 13 RODO

1. Administrator Danych - Gmina Miejska Dzierżoniów, reprezentowana przez 

Burmistrza Dzierżoniowa z siedzibą ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów.

2. Inspektor Ochrony Danych - kontakt:  Urząd Miasta w Dzierżoniowie, ul. Rynek 1, 

pok. 22, tel. 74 645 0808,  e-mail: inspektorodo@um.dzierzoniow.pl

3. Cele przetwarzania danych - zawarcie porozumienia o udziale w Programie.

4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych - Złożenie 

deklaracji uczestnictwa w Programie.

5. Okres przechowywania - dane osobowe w Gminie Miejskiej Dzierżoniów będą 

przechowywane przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt. 

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych - przysługują Ci 

następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu 

do swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych, 

ograniczenia przetwarzania.

7. Prawo wniesienia skargi - w przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu 

Twoich danych osobowych, masz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.

8. Informacja o konieczności podania danych - podanie danych jest obowiązkowe, 

w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie porozumienia 

o udziale w Programie.

Zapoznałem/am się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej  

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

czytelny podpis wnioskodawcy

mailto:inspektorodo@um.dzierzoniow.pl
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