Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.164.2019
Burmistrza Radzymina
z dnia 16 października 2019 r.
WYPEŁNIA URZĄD (PO ZŁOŻENIU WNIOSKU)
Data wpływu wniosku

Znak sprawy
Decyzja

z dnia

Nr

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO „BON MALUCHA”
CZEŚĆ I
1. Dane wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie świadczenia:
Imię/Imiona

Nazwisko

Numer PESEL

Data urodzenia

Stan cywilny

Obywatelstwo

Numer Radzymińskiej Karty Mieszkańca

Adres zamieszkania
Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Nr domu

Nr mieszkania

Telefon kontaktowy*
informacja dodatkowa

Adres e-mail*
informacja dodatkowa

*

Podanie numeru telefonu i adresu e-mail nie jest wymagane, może natomiast przyspieszyć załatwienie Państwa sprawy.
Wpisanie tych danych oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.
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2. Dane pozostałych członków rodziny (w tym dziecka do ukończenia 26 lat
i pozostającego na utrzymaniu rodzica):
L.p.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

PESEL

Stopień
pokrewieństwa/
powinowactwa

Nr
Radzymińskiej
Karty
Mieszkańca

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
3. Wnoszę o przyznanie świadczenia pieniężnego „Bon Malucha” na następujące dzieci:
L.p. Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia

PESEL

1.
2.
3.
4.

................................................
(miejscowość, data)

...........................................................
(podpis wnioskodawcy)
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CZEŚĆ II
OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na
podstawie w art. 233 §1 i art. 6 ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1950) w zw. z art. 23 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.), oświadczam,
że wszystkie dane podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku są prawdziwe
a ponadto, że:
1) wszyscy członkowie rodziny wskazani we wniosku posiadają w miesiącu złożenia
wniosku ważną Radzymińską Kartę Mieszkańca;
2) nie korzystam z dofinansowania kosztów opieki nad dzieckiem z innych źródeł;
3) zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Centrum Usług Wspólnych
o wystąpieniu zmian w liczbie członków rodziny, o zaprzestaniu lub o zmianie sposobu
sprawowania opieki nad dzieckiem, zmianie podmiotu sprawującego opiekę nad
dzieckiem lub innych zmian mających wpływ na przysługiwanie prawa do Bonu;
4) wyrażam zgodę na sprawowanie przez Centrum Usług Wspólnych kontroli w zakresie
spełniania warunków określonych w § 2 załącznika do Uchwały Nr 188/XIV/2019 Rady
Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie świadczenia pieniężnego
„Bon Malucha” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2019 r. poz. 11806) oraz zgodności wykorzystania Bonu z powyższą uchwałą, pod
rygorem wstrzymania prawa do świadczenia w razie odmowy poddania się tej kontroli;
5) zapoznałam/em się z zasadami uprawniającymi do świadczenia pieniężnego „Bon
Malucha”.

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

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

(miejscowość, data)

(podpis wnioskodawcy)
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CZEŚĆ III
PROSZĘ O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA NA KONTO BANKOWE:
NAZWA BANKU…………………………………………………….………………………..
DANE WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA/OSOBY UPOWAŻNIONEJ:
……………………………………………………………………………………………….…
NR RACHUNKU:

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1)
...................................................................................................................................................
2)
...................................................................................................................................................
3)
...................................................................................................................................................
4)
...................................................................................................................................................
5)
...................................................................................................................................................
6)
...................................................................................................................................................

......................................................
(miejscowość, data)

...........................................................
(podpis wnioskodawcy)
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CZĘŚĆ IV
INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO)
w powiązaniu z art. 61 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) informujemy, co następuje:
Administratorem podanych danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych
w Radzyminie, ul. 11 Listopada 2, 05-250 Radzymin, które jest jednostką wyznaczoną na
mocy decyzji Rady Miejskiej w Radzyminie do prowadzenia, w imieniu Burmistrza
Radzymina spraw związanych z przyznaniem i obsługą świadczenia pieniężnego „Bon
Malucha”.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających
z przepisów prawa (obsługa świadczenia pieniężnego „Bon Malucha”, itp.) na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze) w powiązaniu z art. 22b i 23 Ustawy z dnia 28
listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)
i Uchwałą nr 188/XIV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie świadczenia pieniężnego „Bon Malucha” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3.
Dane osobowe będą mogły być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie przepisów prawa (np. instytucje kontrolujące). Dostęp do danych w strukturze
organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie mają wyłącznie upoważnieni
pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji ich obowiązków zawodowych.
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wynikających z przepisów
prawa celów archiwizacji zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).
Informujemy o przysługującym prawie do dostępu do treści podanych danych osobowych
i ich poprawiania za pośrednictwem Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie oraz prawie
do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Kontakt do inspektora
ochrony danych osobowych: iod.radzymin@edukompetencje.pl.
Podanie danych osobowych, które nie zostały oznaczone na wniosku jako dane podawane
dodatkowo, jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Niepodanie danych skutkuje wezwaniem
do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia, brakiem możliwości rozpatrzenia
wniosku. Wypełnienie danych kontaktowych (nr telefonu i adres poczty elektronicznej)
oznaczonych jako dane dodatkowe, nie jest obowiązkowe, może natomiast ułatwić,
przyspieszyć rozpatrzenie wniosku.

................................................
(miejscowość, data)

...........................................................
(podpis wnioskodawcy)
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CZĘŚĆ V
WYPEŁNIA URZĄD PRZYZNAJĄCY ŚWIADCZENIE „BON MALUCHA”
Wnioskodawca………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
1. Nabył prawo do Bonu na dziecko/dzieci:
…………………………………………………………….……………………………….
..……..…………………………………………………………………………..………...
1) na okres od ………………………… do…………………………………….
w łącznej wysokości miesięcznie………………zł
2) świadczenie za niepełny miesiąc …………………………………………….
w wysokości……………………………zł
2. Nie nabył/a prawa do Bonu z powodu:
……….……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………....

3. Świadczenie wstrzymano z powodu:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

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

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

(miejscowość, data)

(pieczęć i podpis)
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