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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Wójt Gminy Oleśnica, chcąc uhonorować świeżo upieczonych rodziców i nowo 
narodzonych mieszkańców gminy Oleśnica, obdarowuje ich zestawem drobnych 
upominków okolicznościowych. 
Jeżeli chcą Państwo uczestniczyć ze swoją pociechą w uroczystym powitaniu nowych 
obywateli Gminy Oleśnica, prosimy o wypełnienie formularza. 
 
Jednocześnie informujemy, że rodzice nowonarodzonego dziecka mogą zgłaszać swoje 
pociechy na formularzu zgłoszeniowym w ciągu 6 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. 
 
 
DRUKOWANYMI LITERAMI 

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia dziecka: ……………………………………………………………………………………………………. 

Miejsce urodzenia dziecka: ……………………………………………………………………………..................... 

Miejsce zameldowania dziecka: ………………………………………………………………………………………..  
 

Imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna: ………………………………………………………………….. 

Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Podpis rodzica / prawnego opiekuna: 

……………………………………………………….. 

Formularz prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy Oleśnica osobiście do sekretariatu lub 
pokoju 23 bądź wysłanie go pocztą na adres: 

Urząd Gminy Oleśnica 
ul. 11 Listopada 24, 
56-400 Oleśnica. 

O dacie spotkania, które odbędzie się w Sali Narad w Urzędzie Gminy Oleśnica, 
poinformujemy Państwa telefonicznie.  



 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 
 

 
Niniejszym oświadczam, że: 
 

 wyrażam/ nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

i rodziców przez Gminę Oleśnica (Urząd Gminy Oleśnica) na potrzeby działalności 

promocyjno-marketingowej prowadzonej za pośrednictwem: 

 Kuriera Gminy Oleśnica; 

 strony internetowej Urzędu Gminy Oleśnica www.olesnica.wroc.pl 

 portalu społecznościowego facebook 

 lokalne media  

 
……………………….………………….…………… 
 
……………………………………………………….. 
Data, miejsce i podpis rodziców 

 
 

 
 

 wyrażam/ nie wyrażam* zgodę/y na wykorzystanie wizerunku mojego i dziecka 

w zakresie upowszechniania fotografii cyfrowej oraz materiałów filmowych 

przez Gminę Oleśnica (Urząd Gminy Oleśnica) na potrzeby działalności 

promocyjno-marketingowej prowadzonej za pośrednictwem: 

 Kuriera Gminy Oleśnica; 

 strony internetowej Urzędu Gminy Oleśnica www.olesnica.wroc.pl 

 portalu społecznościowego facebook 

 lokalne media  

 
……………………….………………….…………… 

 
……………………………………………………….. 
Data, miejsce i podpis rodziców 

 
 
*niepotrzebne skreślić 

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) 
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. 

 poz. 666 ze zm.) 

http://www.olesnica.wroc.pl/
http://www.olesnica.wroc.pl/

