
       Małkinia Górna, dnia……………… 

 

………………………………………………….. 

Imię i nazwisko  

 

………………………………………………… 

Adres 

 

………………………………………………… 

Telefon  

 

 

Urząd Gminy 

w Małkini Górnej 

 

 

Wniosek o przyjęcie Do Klubu „Senior +”w Małkini 

Górnej 

 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie do Klubu „ Senior +” w Małkini Górnej, ul. Biegańskiego 3 

oraz umożliwienie korzystania ze wszystkich form usług świadczonych w trybie dziennym.  

 

DODATKOWE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO ZAKWALIFIKOWANIA 

UCZESTNIKA W KLUBIE „SENIOR +”  

Jestem osobą: * 

 samodzielną 

 wymagającą częściowej opieki lub pomocy  

 wymagającej stałej i długotrwałej opieki i pomocy osoby drugiej 

posiadającą dochód w granicach:  

dla osoby samotnie gospodarującej 

w zł 

dla osoby w rodzinie 

w zł 

 634,00   514,00 

 ponad 634,00 do 1268,00  ponad 514,00 do 1028,00 

 ponad 1268,00 do 1902,00  ponad 1028,00 do 1542,00 

 ponad 1902,00  ponad 1542,00 

 

 nie posiadającą dochodu  

 zamieszkującą samotnie 

 zamieszkująca z rodziną 

 aktywną zawodową 

 nieaktywną zawodowo  

………………………………………….. 

                                                                                                  Podpis 

 

* właściwe zaznaczyć  



 
 

OŚWIADCZENIA 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w karcie zgłoszenia danych osobowych na 

potrzeby rekrutacji Klubu „Senior +” w Małkini Górnej i postępowania w sprawie 

przyznania pomocy w formie pobytu na zasadach określonych w ustawie z dnia 

29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 922 ze zmianami)  

w zbiorze danych osobowych prowadzonych przez Klub  „Senior +” w Małkini Górnej.  

 

Celem przetwarzania danych jest realizowanie przez tutejszy ośrodek wsparcia zadań 

określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz na podstawie odrębnych przepisów.  

 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o adresie (siedzibie) ośrodka jako 

administratora danych osobowych oraz o przysługujących mi/nam uprawnieniach z art. 24 

ust.1 i ust. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności o prawie do 

wglądu do swoich danych i prawie ich poprawienia.  

 

2. Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie zgłoszeniowej informacje są 

zgodne ze stanem faktycznym.  

 

 

 

…………………………..    ………………………………. 

data      czytelny podpis wnioskodawcy 

 


