
Wniosek o wydanie karty Programu „Karta Aktywnego Seniora” 
 

Wnoszę o wydanie „Karty Aktywnego Seniora” uprawniającej do korzystania z ulg, preferencji i świadczeń 

określonych uchwałą Nr VII/77/15 Rady Miasta Białystok z dnia 30 marca 2015 r. 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem Programu „Karta Aktywnego Seniora”. 

 

Dane wnioskodawcy: 
 
Imię/Imiona/.………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nazwisko………………………………………………………………………………....................................... 

 

Data urodzenia…………………………………………………………………………...................................... 

 

Adres zamieszkania……………………………………………………………………...................................... 

 

Adres do korespondencji………………………………………………………………………………………… 

 

PESEL…………………………………………………………………………………....................................... 

 

Numer telefonu/adres e-mail*……………………………………………………………………………………. 

 
*nieobowiązkowe 

 

…………………………………………………………. 
Data i czytelny podpis wnioskodawcy 

 
Informacja o przetwarzaniu danych 

1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok; 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: 

bbi@um.bialystok.pl;  

3. Dane osobowe są zbierane w celach ewidencyjnych i obsługi uprawnień wynikających z uczestnictwa w programie „Karty Aktywnego Seniora” na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO;  

4. Zebrane dane nie będą udostępniane poza podmiotami upoważnionymi na podstawie przepisów prawa.  

5. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 1 roku od daty zakończenia uczestnictwa w programie „Karty Aktywnego Seniora”;  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;  

7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania przez Panią/Pana z 

uprawnień wynikających z uczestnictwa w programie „Karty Aktywnego Seniora”;  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych;  

9. Podanie danych jest dobrowolne i warunkuje możliwość korzystania przez Panią/Pana z uprawnień wynikających z uczestnictwa  

w programie „Karty Aktywnego Seniora”; 

10. Podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 

 

Niniejszym zobowiązuję się do złożenia informacji o zmianie danych zawartych we wniosku. 

 

 

…………………………………………………………. 
Data i czytelny podpis wnioskodawcy 

 

Potwierdzam odbiór „Karty Aktywnego Seniora” 
 

 

…………………………………………………………. 
Data i czytelny podpis wnioskodawcy 


