Regulamin
Warmińsko-Mazurskiej Karty Seniora

1. Do korzystania z Warmińsko-Mazurskiej Karty Seniora są uprawnione osoby, które
ukończyły 60-ty rok życia.
2. Karta jest własnością Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
3. Kartę otrzymuje się bezpłatnie i bezterminowo. Jest ona ważna w czasie funkcjonowania
projektu.
4. Za dystrybucję Karty odpowiada Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mieszczące się
przy ul. Głowackiego 17.
5. Kartę można otrzymać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa WarmińskoMazurskiego w Biurze wskazanym w pkt. 4 lub za pośrednictwem instytucji, organizacji
pozarządowych, samorządów i innych podmiotów współpracujących z Województwem przy
realizacji projektu, które zbierają od osób zainteresowanych indywidualne wnioski o wydanie
Karty, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do projektu, i przesyłają je do Biura.
Informacja, o podmiotach współpracujących przy dystrybucji Karty zamieszczana jest na
stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce „Polityka społeczna”.
6. Karta zawiera wpisywane przy jej wydawaniu imię i nazwisko posiadacza oraz numer
kolejnej wydanej Karty.
7. Karta jest ważna za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.
8. Posiadacz Karty nie może jej użyczać osobom trzecim.
9. Karta wydawana jest osobom zainteresowanym po podaniu przez nie do ewidencji
użytkowników Karty: imienia i nazwiska oraz nazwy gminy i województwa miejsca
zamieszkania. Użytkownik Karty podpisuje oświadczenie o spełnieniu warunku wskazanego
w § 3 pkt 1 niniejszej uchwały a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów
związanych z realizacją projektu Warmińsko-Mazurska Karta Seniora, stanowiące Załącznik
nr 2 do niniejszego projektu lub zawarte we wniosku o wydanie Karty.
10. Karta uprawnia do korzystania z uprawnień, usług i zakupu produktów na zasadach
preferencyjnych określonych przez Partnerów projektu, o których informacja zamieszczana
jest m.in. na stronie internetowej www.warmia.mazury.pl w zakładce „Polityka społeczna”.
11. Posiadacz Karty zobowiązany jest do jej ochrony przed utratą lub zniszczeniem.
12. W przypadku zgubienia wydawana jest kolejna Karta.
13. Województwo nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Karty przez posiadacza
osobom nieuprawnionym.
14. Województwo zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w trybie
właściwym dla jego uchwalenia.
15. Klauzula informacyjna dla osób otrzymujących Kartę:
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 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
(RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych:
1) administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko – Mazurskie (w zakresie
zadań realizowanych przez Zarząd Województwa) / Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej: Administrator).
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod
adresem email: iod@warmia.mazury.pl.
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w projekcie Warmińsko-Mazurska Karta
Seniora. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO.

4) dane osobowe będą przechowywane 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) w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak
również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6) jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w projekcie
Warmińsko-Mazurska Karta Seniora.
8) W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe otrzymanie Warmińsko-Mazurskiej
Karty Seniora.

