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Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 13/2022 

Burmistrza Drzewicy 

z dnia 14 lutego 2022 r. 

WNIOSEK  

o przekazanie plastikowych nakrętek w ramach akcji społecznej „Serce pełne nakrętek”  

1.1. Dane Wnioskodawcy: 

1. Imię i nazwisko lub nazwa 

 

1.2. Dane kontaktowe/siedziba: 

Adres  

zamieszkania 

1. Województwo 2. Powiat 3. Gmina 

   

4. Kod pocztowy 5. Miejscowość 6. Ulica i numer domu/mieszkania 

  -      

Dane  
kontaktowe 

7. Telefon stacjonarny 8. Telefon komórkowy 9. Adres e-mail 

   

2.1. Dane osoby potrzebującej: 

1. Nazwisko 2. Imię (imiona) 3. Data urodzenia 
          

2.2. Dane kontaktowe osoby potrzebującej: 

Adres  

zamieszkania 

1. Województwo 2. Powiat 3. Gmina 

   

4. Kod pocztowy 5. Miejscowość 6. Ulica i numer domu/mieszkania 

  -      

Dane  
kontaktowe 

7. Telefon stacjonarny 8. Telefon komórkowy 9. Adres e-mail 

   

3. Informacje o osobie/rodzinie: 

Powody udzielenia pomocy w odniesieniu do katalogu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 

2004 roku o pomocy społecznej: 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 
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4. Informacje dodatkowe dotyczące osoby potrzebującej: 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

…………………………………………………………………………..………………………...………… 

5. Oświadczenia Wnioskodawcy: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Drzewica oraz Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy dla potrzeb realizacji akcji społecznej „Serce pełne nakrętek”, zgodnie 

z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE L 

119 z 4.5.2016, s. 1–88]. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/a, iż posiadam prawo 

dostępu do zebranych danych, prawo do sprostowania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody lub 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych. Podaję dane osobowe dobrowolnie 

i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 

 

………………………………………. 
Miejscowość, data 

………………………………………. 
Czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do wniosku: 

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

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


