Załącznik nr 1

Zgłoszenie do Projektu Wrocławska Karta Seniora
Imię
Nazwisko
Rok urodzenia
Numer telefonu (opcjonalnie)
Adres mailowy (opcjonalnie)
NR ID Złota Wrocławska Karta Seniora (75 +)
NR ID Wrocławska Karta Seniora (60 +)
Wyrażam zgodę na przystąpienie do Projektu Wrocławska Karta Seniora wraz z akceptacją postanowień
Regulaminu w/w Projektu.
…………………......................................................
Miejscowość, data i podpis
KLAUZULA INFORMACYJNA
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
1. Administrator danych
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego,
z siedzibą we Wrocławiu, pl. Dominikański 6. Może Pani/Pan się skontaktować z Wrocławskim Centrum Rozwoju
Społecznego w następujący sposób:
- listownie pisząc na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
- mailowo przez e-mail: kamila.polanska@wcrs.wroclaw.pl
- bezpośrednio: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego - Wrocławskie Centrum Seniora,
pok. nr 22, tel. 71 77 24 913
2. Inspektor Ochrony Danych
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą może
Pani/Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
- przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl
3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach:
1) związanych z realizacją programów działających w ramach projektu ,,Wrocławska Karta Seniora”, w tym do:
- wystawienia Wrocławskiej Karty Seniora: Złotej Wrocławskiej Karty Seniora ( 75 +) oraz Srebrnej Wrocławskiej Karty
Seniora (60 +),
- przesyłanie drogą mailową materiałów informacyjnych i promocyjnych Wrocławskiego Centrum Rozwoju
Społecznego i Partnerów Wrocławskiej Karty Seniora,
- przesyłanie informacji na temat nieodpłatnych i odpłatnych wydarzeń (newsletter, biuletyn itp.),
- prowadzenia zapisów na wydarzenia, szkolenia, warsztaty i inne, ich odwoływania drogą telefoniczną
i mailową,
- tworzenia list, zestawień, raportów niezbędnych w realizacji programów Wrocławskiej Karty Seniora.
2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana zapytania (pisma skarg i wnioski) drogą mailową i telefoniczną.
4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody,
którą może Pani/Pan wycofać dowolnym momencie.
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5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w:
- formularzu zgłoszenia do Projektu Wrocławska Karta Seniora,
- bazie teleadresowej skrzynki pocztowej karta.seniora@wcrs.wroclaw.pl,
- listach zapisów i listach obecności na realizowane zajęcia/wydarzenia, tworzonych i przechowywanych,
w postaci wydruków i plików elektronicznych przechowywanych w systemie informatycznym
Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:
- partnerom Wrocławskiej Karty Seniora,
- operatorom projektu,
- współorganizatorom wydarzeń organizowanych przez WCRS.
W zakresie niezbędnym do realizacji Projektu Wrocławska Karta Seniora.
7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu i następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
•
prawo do wycofania zgody,
•
prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
•
prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
•
prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
•
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
•
prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pana/Pani danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu
maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali
Pana/Pani dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych
(dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi
przetwarzania moich danych osobowych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Miejscowość, data i podpis
…………………………………………………………
Regulamin Projektu Wrocławska Karta Seniora
§1 Postanowienia ogólne
 Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady Projektu Wrocławska Karta Seniora.
 Organizatorem Projektu jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS, zwany dalej
Organizatorem) - Wrocławskie Centrum Seniora, z siedzibą przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu,
50-159, zwane dalej "Organizatorem".
 Projekt Wrocławska Karta Seniora jest przeznaczony dla seniorów zamieszkałych we Wrocławiu, którzy dzięki
posiadaniu karty, będą mogli skorzystać z promocji przygotowanych przez Partnerów Wrocławskiej Karty
Seniora oraz z programów wchodzących w skład projektu Wrocławska Karta Seniora. Oświadczenie
mieszkańca Wrocławia, załącznik nr 3.
 Senior w rozumieniu niniejszego Regulaminu to osoba powyżej 60 roku życia.
 Warunkiem przystąpienia do Projektu i starania się o Wrocławską Kartę Seniora jest zgłoszenie się
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do Projektu poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w Załącznikach nr 1, 2, 3, zapoznanie się z
klauzulą informacyjną i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

§2 Postanowienia szczegółowe
Projekt Wrocławska Karta Seniora jest skierowany do mieszkańców Wrocławia.
Wrocławska Karta Seniora wydawana jest wyłącznie w punktach wskazanych przez WCRS.
Posiadacz Wrocławskiej Karty Seniora uczestniczy w Projekcie osobiście, a jego członkostwo nie podlega
przeniesieniu na inną osobę. Prawo do korzystania z promocji oferowanych przez partnerów wrocławskiego
Centrum Rozwoju Społecznego- Wrocławskiego Centrum Seniora , przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
Chyba, że Program partnera stanowi inaczej.
Prawa wynikające z przystąpienia do z Projektu Wrocławska Karta Seniora nie mogą być
sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych
czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie Programu.
Wrocławska Karta Seniora” wydawana jest seniorom według kryterium wieku (osobom powyżej 60 r.ż).
Do Projektu Wrocławska Karta Seniora może przystąpić osoba fizyczna powyżej 60. roku życia,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
W celu potwierdzenia tożsamości i wieku osoby przystępującej do Projektu Wrocławska Karta
Seniora należy okazać dokument tożsamości (ze zdjęciem) pracownikowi Wrocławskiego Centrum Rozwoju
Społecznego.

§3 Użytkowanie Wrocławskiej Karty Seniora
1. Uczestnik, przystępując do Projektu Wrocławska Karta Seniora otrzymuje do używania imienną
kartę z numer identyfikacyjnym ID.
2. Wrocławska Karta Seniora upoważnia uczestnika Projektu do promocji wskazanych przez
Organizatora Programu oraz do udziału w programach realizowanych w ramach projektu
Wrocławska Karta Seniora.
3. Wrocławska Karta Seniora jest kartą imienną.
4. Karta jest ważna w okresie udziału Uczestnika w Projekcie.
§4 Realizacja promocji
1. Organizator wraz z Partnerami mają wyłączne prawo ustalania, które usługi objęte są Projektem
Wrocławska Karta Seniora.
2. Aby rabaty/promocje wynikające z posiadania Wrocławskiej Karty Seniora zostały przyznane,
Uczestnik Projektu zobowiązany jest wręczyć swoją kartę pracownikowi organizacji/instytucji
honorującej Wrocławską Kartę Seniora.
3. Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać pod numerami telefonów 71 344 44 44,
71 77 24 940, lub w siedzibie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego -Wrocławskiego Centrum Seniora,
pl. Dominikański 6, we Wrocławiu.
§5 Utrata statusu Uczestnika Projektu Wrocławska Karta Seniora
1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Projektu Wrocławska Karta Seniora ze skutkiem
natychmiastowym jeżeli Uczestnik nie przestrzega Regulaminu Programu, a tym samym działa na szkodę
Organizatora.
2. Uczestnictwo w Projekcie wygasa w przypadku śmierci Uczestnika.
3. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie w każdym momencie, poprzez złożenie
Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie, zawierającego podpis Uczestnika. Z chwilą
doręczenia Organizatorowi oświadczenia wraz z Wrocławską Kartą Seniora, przestaje on być
Uczestnikiem Projektu.
§6 Zakończenie Projektu Wrocławska Karta Seniora
Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Projektu Wrocławska Karta
Seniora w każdym momencie, bez podania przyczyny.
2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Projektu Organizator zobowiązany jest do zamieszczenia
stosownej informacji na stronie internetowe www.seniorzy.wroclaw.pl ,profilu facebooku Wrocławskiego
Centrum Seniora oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WCRS, pl. Dominikański 6, we Wrocławiu.
1.
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§7 Zmiany Regulaminu Programu
1. Organizator Projektu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu
Projektu w każdym momencie.
2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Organizator zobowiązuje się do
zamieszczenia uaktualnionej jego wersji na stronie internetowej www.seniorzy.wroclaw.pl
oraz w wersji papierowej do wglądu w siedzibie WCRS.
§8 Akceptacja Regulaminu
Niniejszy Regulamin Projektu Wrocławska Karta Seniora będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika po
złożeniu stosownych podpisów w druku Formularza Wrocławskiej Karty Seniora.
§9 Ochrona danych osobowych
1. Oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi Załącznik 2
do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie Uczestnika jest niezbędnym warunkiem do udziału w niniejszym Projekcie.
2. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie Organizatorowi
stosownego oświadczenia na piśmie, wiąże się zaprzestaniem możliwości uczestnictwa w Projekcie oraz zwróceniem
Wrocławskiej Karty Seniora.
3. W związku z przystąpieniem do Projektu uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie informacji na temat nieodpłatnych
i odpłatnych wydarzeń (newsletter, biuletyn itp.)
Oświadczam że zapoznałam/zapoznałem się
i akceptuje regulamin Wrocławskiej Karty Seniora

…………………………………………………..

Załącznik nr 2
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,
rok urodzenia były przetwarzane przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego w celu
- otrzymania Wrocławskiej Karty Seniora
- zapisywania się i uczestnictwa w wydarzeniach realizowanych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju
Społecznego oraz Partnerów Wrocławskiej Karty Seniora
- otrzymywania materiałów promocyjnych i informacyjnych przygotowanych i upowszechnianych przez
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego i Partnerów Wrocławskiej Karty Seniora, w tym powiadomień
(droga telefoniczną i mailową) dotyczących realizowanych wydarzeń (ich odwołania, zmiany terminu),itp.
- otrzymywania informacji na temat nieodpłatnych i odpłatnych wydarzeń (newsletter, biuletyn itp.),
Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i zwrot Wrocławskiej
Karty Seniora drogą pocztową lub bezpośrednio w siedzibie Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
- Wrocławskiego Centrum Seniora: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław.
…………………………………………………..
Data, podpis
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Załącznik nr 3
………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………………….
adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE MIESZKAŃCA WROCŁAWIA
Oświadczam, że jestem mieszkańcem Wrocławia i wyrażam chęć Przystąpienia do Projektu
Wrocławska Karta Seniora

……………………………………………………………………
Miejscowość, data, czytelny podpis
REGULAMIN TAXI 75 +
1. Program skierowany jest do mieszkańców Wrocławia, którzy ukończyli 75 rok życia i mają problem
z samodzielnym poruszaniem się komunikacją publiczną.
2. Celem podróży może być wizyta w urzędzie lub u lekarza specjalisty.
3. Zgłoszenie przejazdów, a także ich odwołanie odbywa się pod numerem telefonu: 794-123-124. Program Taxi 75+
w całości finansowany jest przez gminę Wrocław, a jego realizację powierzono organizacji pozarządowej
- Stowarzyszeniu „Żółty Parasol”.
4. Rejestracja | Senior zainteresowany programem Taxi75+ powinien zgłosić się z dowodem osobistym do siedziby
Wrocławskiego Centrum Seniora, pl. Dominikański 6 lub Stowarzyszenia “Żółty Parasol”, ul. Wyszyńskiego 75A we
Wrocławiu (godz. 10.00 do 14.00), gdzie po spełnieniu określonych w regulaminie warunków (miejsce zamieszkania:
Wrocław, wiek: 75+) otrzyma Złotą Wrocławską Kartę Seniora z unikalnym numerem. Złota Wrocławska Karta
Seniora, upoważniająca do skorzystania z programu Taxi75+ (a także dotychczasowych zniżek i promocji), wydawana
będzie także w mobilnych punktach na terenie całego miasta, których lista podana zostanie na stronach
internetowych miasta i materiałach promocyjnych.
5. Jak skorzystać z bezpłatnej taksówki?
- Przygotuj Złotą Wrocławską Kartę Seniora lub zapamiętaj jej numer. Będziesz musiał go podać podczas zamawiania
przejazdu taksówką.
- Zadzwoń (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00) pod numer telefonu 794-123-124 i podaj informację kiedy
(dzień i godzina) i pod jaki adres ma przyjechać taksówka; gdzie ma Cię zawieźć – pamiętaj, że bezpłatną taksówką
możesz jechać wyłącznie do lekarza specjalisty lub do urzędu. -Poinformuj, czy będzie towarzyszył ci opiekun – osoba
wspierająca musi mieć min. 16 lat.
- Jeżeli interesuje Cię kurs powrotny, podaj te same dane (kierunek podróży, godzina, opiekun). Pamiętaj, że
„powrót” traktowany jest jako osobny kurs. Taksówkarz zaczeka na Ciebie do 15 minut, ale nie dłużej.
- Transakcja rozliczana jest bezgotówkowo, nie płacisz taksówkarzowi, opłatę za kurs ureguluje miasto Wrocław.
- Taksówkę musimy zamówić na minimum 3 dni, maksimum 30 dni przed planowanym kursem.
Możemy podróżować w dni robocze od 7.00-18.00 tylko w granicach Wrocławia.
- Do końca 2018 r. wrocławski senior 75+ może skorzystać z maksymalnie czterech przejazdów w miesiącu.
Od nowego roku limit to dwa przejazdy na miesiąc. Nie zwlekajmy z telefonem.
- Pula środków na przejazdy dla seniorów została podzielona i rozplanowana do końca 2019 r.
- Zlecenia na przejazdy w danym miesiącu będą przyjmowane do chwili wyczerpania budżetu na ten miesiąc.

Data, podpis

…………………………………………………………….
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