Kraków, dnia……………………………..r.

OŚWIADCZENIE
I. Dane rodzica składającego oświadczenie (poprzez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego
lub opiekuna prawnego dzieci):
Imię(imiona):

Nazwisko:

Numer dokumentu potwierdzającego tożsamość:

PESEL:

Adres zamieszkania:
Ulica/osiedle:

Numer domu:

Gmina:

Kod pocztowy:

Numer lokalu:
Miejscowość/Poczta:

Numer telefonu:

II. Oświadczenie o miejscu zamieszkania członków rodziny wielodzietnej:
II.A Rodzice-liczba osób………..; Dzieci*- liczba osób…………
Miejsce zamieszkania:
Gmina:

Kod pocztowy:

Ulica/osiedle:

Numer domu:

Miejscowość/Poczta:
Numer lokalu:

II.B Dzieci* - liczba osób……………
Miejsce zamieszkania:
( wypełnić w przypadku, gdy któryś z członków rodziny wielodzietnej zamieszkuje na stałe pod innym
adresem, niż podany w punkcie IIA )
Gmina:

Kod pocztowy:

Miejscowość/Poczta:

Ulica/osiedle:

Numer domu:

Numer lokalu:

*dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku
kontynuowania przez dziecko nauki lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną
niepełnosprawnością w stopniu znacznym.
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III. Dane dzieci
Lp.
1.

Imię i Nazwisko

Data urodzenia

PESEL

2.
3.
4.
5.
6.

Zostałam/em pouczona/y , że niniejsze oświadczenie/zeznanie składane jest pod rygorem
odpowiedzialności karnej z art. 233.§ 1 kodeksu karnego „Kto, składając zeznanie mające służyć za
dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Podpis osoby składającej
oświadczenie:

Data podpisania
oświadczenia:

………………………..…………………….

………………………..………………
…….

Podpis oraz pieczątka służbowa
pracownika obecnego przy składaniu
oświadczenia:

………………………..…………………….

Administratorem danych jest MPK S.A. w Krakowie, z siedzibą przy ul. św. Wawrzyńca 13. Celem zbierania danych
osobowych jest wystawienie okresowego biletu imiennego lub jego duplikatu, a pozyskane w ten sposób dane nie będą
wykorzystywane i przetwarzane w innym niż w określonym powyżej celu. Dane osobowe są zbierane na podstawie ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 tj. wraz z późniejszymi zmianami), a ich
udostępnienie jest obowiązkowe. Osobom, których dane osobowe są zbierane, przysługują prawa zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 tj. wraz z późniejszymi zmianami).
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