WZÓR
URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Narutowicza 6, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 44 34 354, 18 44 44 365

Z G Ł O S Z E N I E PA R T N E R A D O P R O G R A M U
N O W O S Ą D E C K A K A R TA S E N I O R A
Dane Podmiotu:
Nazwa:
Adres siedziby:
NIP:
Telefon służbowy:
Adres strony www:
Adres e-mail służbowy:
Opis prowadzonej działalności:

Ulgi i preferencje świadczone w ramach programu:

Adres miejsca świadczenia ulg i preferencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby partnera):
1.
2.
3.
Osoba do kontaktu:
Telefon kontaktowy służbowy:
Adres e-mail służbowy:
Proszę o przekazanie naklejki informującej o honorowaniu Nowosądeckiej Karty Seniora
w ilości

sztuk.

data

podpis

Załącznik do formularza zgłoszeniowego

KLAUZULA INFORMACYJNA
W ZWIĄZKU Z PRZYSTĄPIENIEM PARTNERA DO PROGRAMU NOWOSĄDECKA KARTA SENIORA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
zwanym dalej RODO, Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Nowy Sącz reprezentowane
przez Prezydenta Miasta, adres siedziby: Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. Miasto Nowy Sącz
jest jednostką samorządu terytorialnego realizującą zadania ustawowe gminy,
powiatu oraz zadania zlecone administracji rządowej.
2. Z Administratorem – Prezydentem Miasta Nowego Sącza można się skontaktować za
pomocą email: urzad@nowysacz.pl, telefonicznie: 18 443-53-08, pisemnie na adres
siedziby Administratora; epuap: /os335l9icx/skrytka.
3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem
ochrony danych, pod adresem mailowym: iod@nowysacz.pl
4. Pani/Pana dane osobowe uzyskane w związku ze złożeniem formularza ZGŁOSZENIE
PARTNERA DO PROGRAMU NOWOSĄDECKA KARTA SENIORA, w tym: nazwa, adres siedziby,
telefon służbowy, e-mail służbowy oraz imię, nazwisko, telefon służbowy, e-mail służbowy
osoby do kontaktu, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi)
w celu weryfikacji kryteriów warunkujących przystąpienie Partnera do programu
Nowosądecka Karta Seniora zgodnie z Uchwałą Nr LXIX/652/2014 Rady Miasta Nowego
Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Nowym Sączu Programu
Nowosądecka Karta Seniora, zmienioną Uchwałą Nr XV/146/2015 Rady Miasta Nowego
Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXIX/652/2014 Rady
Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r., w sprawie wprowadzenia w Nowym Sączu
Programu Nowosądecka Karta Seniora.
Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane do promocji i upowszechniania podmiotu
poprzez publikowanie logotypu na stronie www.seniorzy.nowysacz.pl, a także kontakt
z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania w ramach przekazania istotnych
informacji dotyczących realizacji Programu.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in. realizacja przepisów dotyczących
archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania – na zasadach określonych w RODO.
8. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO, informuje się o przysługującym prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
przystąpienia do programu Nowosądecka Karta Seniora.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

 Oświadczam, że zapoznałam/em się z niniejszą informacją i akceptuję ją.
 Oświadczam, że wskazana w formularzu zgłoszeniowym osoba do kontaktu została
poinformowana, że jej dane osobowe w postaci imienia i nazwiska mogą zostać
przekazane Miastu Nowy Sącz do przetwarzania w celu i na warunkach określonych
w niniejszej klauzuli.

________________________________________
(data i podpis)

