
INFORMACJA DLA CZŁONKA RODZINY WIELODZIETNEJ 

 

DANE WNIOSKODAWCY: 

…………………………………………………………………………… 
(Imię i Nazwisko) 

…………………………………………………………………………… 
(Adres zamieszkania) 

…………………………………………………………………………… 

 

Informujemy, że 

1. Odmowa wydania Karty Dużej Rodziny następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

2. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania KDR, zmian danych 

zawartych w KDR lub zmiany adresu poczty elektronicznej lub numery telefonu (jeżeli obowiązek 

ich podania wynika z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, zwanej dalej Ustawą) 

lub zmiany  miejsca zamieszkania posiadacza KDR członek rodziny wielodzietnej jest zobowiązany 

do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o zmianach. 

3. Zmiana danych zawartych w KDR oraz zmiana miejsca zamieszkania skutkująca zmianą Gminy 

wymaga wydania Nowej Karty. 

4. W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, Burmistrz Ornety 

wydaje duplikat Karty. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie skarbowej w wysokości 9,40 zł. 

5. W przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem 

przepisów Ustawy członek rodziny wielodzietnej jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty 

do Urzędu Miejskiego w Ornecie. Stwierdzenie utraty uprawnień do posiadania Karty Dużej Rodziny 

następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

6. W przypadku gdy po złożeniu wniosku o przyznanie Karty a przed jej wydaniem, członek rodziny 

wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do posiadania Karty, pozostali członkowie 

rodziny wielodzietnej nie tracą prawa do posiadania karty. Wówczas Karta nie podlega wydaniu 

członkowi rodziny wielodzietnej, który przestał spełniać wymagania konieczne do jej posiadania. 

7. Rodzic, któremu przyznano KDR nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających 

wpływ na istnienie tego uprawnienia chyba, że sąd pozbawił rodzica władzy rodzicielskiej lub któremu 

sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, a w przypadku 

rodziców zastępczych – sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy 

zastępczej (pod warunkiem, że sąd nie ograniczył ani nie pozbawił rodzica władzy rodzicielskiej 

w stosunku do co najmniej trojga dzieci) 

8. Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia 

zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że rodzic zmarł, utracił prawo 

do posiadania Karty, małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione albo rozwiązane przez rozwód, 

albo sąd orzekł o nieistnieniu małżeństwa. 

9. Wykaz szczegółowych informacji i uprawnień dla posiadaczy KDR znajduje się na stronie 

internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl. 

 

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Burmistrz Ornety, ul. Plac Wolności 26, 

11-130 Orneta. 

2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@orneta.pl. 

http://www.mpips.gov.pl/
mailto:iod@orneta.pl


3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania Karty Dużej Rodziny. Dane osobowe 

przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. 

5. Mam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania,  

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

6. Mam prawo wnieść skargę na naruszanie przepisów o ochronie danych osobowych do 

organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

7. Podanie danych jest dobrowolne lecz brak zgody na przetwarzanie danych lub jej odwołanie 

jest równoznaczny z rezygnacją udziału w Programie i uniemożliwi wydanie Karty Dużej 

Rodziny. 
 

 

 

 

      …………............................................................. 
                                                                               Data i podpis wnioskodawcy)  


