
WNIOSEK O WEJHEROWSKĄ KARTĘ MIESZKAŃCA
(zaznacz właściwy rodzaj wniosku)

  Przyznanie Karty   Przedłużenie uprawnień   Zmiana rodzaju Karty

Inna zmiana, jaka: …………………………………………………………………………...

Uwaga ważne: Zanim zaczniesz wypełniać wniosek  sprawdź poniżej  czy jesteś  osobą uprawnioną do uzyskania
Wejherowskiej Karty Mieszkańca. Zaznacz właściwe pole, sprawdź jakie musisz dostarczyć dokumenty i  przejdź do
dalszego wypełniania wniosku:

Mieszkam w Wejherowie i rozliczam się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wejherowie
i  deklaruję w  swoim  zeznaniu,  albo  wynika  to  z  decyzji  US,  że  moim miejscem  zamieszkania  na  dzień  31  grudnia
rozliczonego ostatnio roku podatkowego jest Miasto Wejherowo, bez względu na to, czy osiągam dochód (kopia pierwszej
strony PIT (w szczególności: PIT 37, PIT 38, PIT 36, PIT 28, PIT 36L, ZAP3 lub NIP 7));

Mieszkam w Wejherowie i korzystam ze świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie jako mieszkaniec
miasta Wejherowa (kopia pierwszej strony decyzji o przyznaniu Świadczeń Rodzinnych lub zaświadczenie o korzystaniu);

Mieszkam  w  Wejherowie  i  jestem  zarejestrowany/a  jako  osoba  bezrobotna  w  PUP w  Wejherowie  (kopia  dokumentu
określającego aktualny status na rynku pracy zawierający adres zamieszkania);

Mieszkam w Wejherowie i  jestem emerytem lub rencistą pobierającym emeryturę/rentę (kopia legitymacji  emeryta bądź
rencisty z której wynika, że miejscem zamieszkania jest Wejherowo lub kopia PIT 40A / PIT OP);

Jestem zameldowany/a w Wejherowie i posiadam aktualną legitymację szkolną bądź studencką (w przypadku pełnoletniego
ucznia oraz studenta) – kopia aktualnej legitymacji.

I. Wybierz rodzaj wniosku:

  Konto indywidualne   Konto rodzinne

W przypadku konta rodzinnego dla kolejnych członków rodziny należy
dołączyć do wniosku odpowiednią ilość kart R-01

II. Twoje dane:
 (w przypadku utworzenia konta rodzinnego, osoba wymieniona poniżej będzie administratorem konta rodzinnego) 

PESEL:

IMIĘ: NAZWISKO:

MIASTO: Wejherowo KOD : 84-200

ULICA: NR DOMU: NR LOKALU:

NR TELEFONU KOM.:

E-MAIL:

III. Załączniki:

Zdjęcia wszystkich osób uwzględnionych we wniosku, podpisane na odwrocie (liczba sztuk) :

Dokumenty potwierdzające fakt zamieszkania w Wejherowie (jakie): ……………………...……………..
…………………………………………………………………………………………………...…………….
………………………………………………………………………………………………...……………….
………………………………………………………………………………………………...……………….



IV. Rodzaj karty i Pakiety:

NIEPERSONALIZOWANA PERSONALIZOWANA

bez nadrukowanego zdjęcia i danych
osobowych

wymagana dla biletu MZK z nadrukowanym
zdjęciem i danymi osobowymi

Pakiety Pakiety

X Mieszkańca (obowiązkowy) X Mieszkańca (obowiązkowy)

EKO EKO

Seniora  (dla osób w wieku 60 lat i więcej) Seniora  (dla osób w wieku 60 lat i więcej)

Bezpłatny Pakiet Komunikacji dla dzieci Bezpłatny Pakiet Komunikacji dla dzieci

w wieku szkolnym – tylko APLIKACJA w wieku szkolnym

Dodanie do systemu posiadanej karty Wariant Karty z możliwością nagrania 

MZK o numerze (proszę wpisać nr karty): biletu MZK *

Normalny

Objaśnienia:
* koszt karty wynosi 10 zł. Kartę można odebrać w siedzibie MZK przy ul. Tartacznej 2 w
Wejherowie – płatność w kasie MZK lub na podane konto

Ulgowy: Uczeń

Emeryt / Rencista

Inna ulga **

** (wymaga wizyty w siedzibie MZK)

V. Oświadczenia   (*** - pole obowiązkowe)

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  niniejszym  wniosku  z  zakresie
niezbędnym do realizacji programu „Wejherowska Karta Mieszkańca”. Niniejsza  zgoda na przetwarzanie
danych jest konieczna do złożenia wniosku o wydanie Wejherowskiej Karty Mieszkańca. ***

Oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do przekazania Gminie Miasta Wejherowa danych osobowych
osób  wskazanych w formularzu Wejherowskiej Karty Mieszkańca. ***

Oświadczam, iż osoby wskazane w formularzu zostały poinformowane o celu i zakresie przetwarzania ich
danych osobowych przez Gminę Miasta Wejherowa w związku ze świadczeniem usługi.  ***

Wyrażam zgodę na otrzymywanie z Gminy Miasta Wejherowa drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych,  informacji  handlowych dotyczących produktów i  usług własnych
oraz partnerów Wejherowskiej Karty Mieszkańca. 

PODPIS:

podpis osoby pełnoletniej wymienionej wyżej 

Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Karty Mieszkańca i zobowiązuję
się do jego przestrzegania.



VI. Weryfikacja wniosku – wypełnia pracownik POW

TAK NIE

Wniosek wypełniony prawidłowo.

Okazano  dokument  potwierdzający  fakt  zamieszkania  w  Wejherowie  zgodnie
z § 4 ust. 4, pkt 2 – 6  Regulaminu.

Dostarczono wymagane zdjęcia.

Wniosek zatwierdzony.

…………………………. ………………………….

Data Podpis osoby zatwierdzającej

VII. Potwierdzenie  odbioru Karty – wypełnia osoba odbierająca Kartę

Potwierdzam odbiór Wejherowskiej Karty Mieszkańca w ilości: .............................. szt. 

…………………………. ………………………….

Data Podpis osoby odbierającej



VIII. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej RODO):

Informuję, że 

• Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest:  Prezydent  Miasta  Wejherowa.  Siedzibą
Administratora  Danych  jest  Urząd  Miejski  w  Wejherowie,  84-200  Wejherowo,  Pl.  Jakuba
Wejhera 8. 

• Administrator  Danych  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych.  Kontakt  z  IOD  możliwy  jest
poprzez:  kontakt  osobisty  w siedzibie  Urzędu Miejskiego  w Wejherowie,  84-200 Wejherowo,
ul. 12 Marca 195, adres e-mail: iod@um.wejherowo.pl, lub nr tel. 58 677 71 37. Z IOD mogą się
Państwo kontaktować we wszystkich  sprawach dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

• Pani/Pana  dane  osobowe  podane  we  wniosku  o  wydanie  Wejherowskiej  Karty  Mieszkańca
(tj.:  imię,  nazwisko,  PESEL,  adres  zamieszkania,  adres  do  korespondencji,  adres  e-mail,  nr
telefonu,  wizerunek)  będą  przetwarzane  w  celach  związanych  z  realizacją  wniosku  oraz
organizacją Programu zgodnie z Regulaminem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit.
a RODO. 

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

• Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym w przypadkach ściśle
określonych  przepisami  prawa,  a  także  będą  udostępnianie  podmiotom  zewnętrznym,  które
świadczą wsparcie techniczne i serwisowe dla oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie
Miejskim  w  Wejherowie  na  podstawie  każdorazowo  zawieranej  umowy  powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Tego typu umowa reguluje tryb, zasady, cel przetwarzania, jak
i środki bezpieczeństwa przetwarzania tych danych oraz odpowiedzialność Administratora Danych
jak i podmiotu przetwarzającego. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Programu Wejherowska Karta
Mieszkańca lub do momentu wycofania zgody. 

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do momentu jej wycofania. 

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO. 

• Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do
Programu. 

• Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  wykorzystywane  do  zautomatyzowanego  podejmowania
decyzji, o którym mowa w art. 22 RODO, wyłącznie w celu przypisania zniżek, ulg, preferencji
i  uprawnień  odpowiednio  do  wieku  użytkownika.  O  każdej  innej  formie  zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, użytkownik zostanie uprzednio powiadomiony. 


