
 

 

 
 
 
  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU 

„OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA”* 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet uczestników programu „Ogólnopolska Karta Seniora”. Oświadczam, że znane mi są 
postanowienia Regulaminu. Jednocześnie zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
PROSZĘ WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM 

Miejscowość: Data:

DANE OSOBOWE 

Imię (imiona):

Nazwisko:

Miejscowość 
urodzenia:

Data 
urodzenia:

d  d m  m  r  r  r  r

d  d m  m r  r  r  r

DANE KONTAKTOWE 

Ulica:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Stowarzyszenie MANKO z siedzibą przy ul. Siarczki  16, 30-698 Kraków, w celu wydania 
Ogólnopolskiej Karty Seniora, zgodnie z rozporządzeniem 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) 
Oświadczam, że wyrażam zgodę dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawienia swoich danych, usunięcia swoich danych oraz sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania do wyżej wspomnianego celu.  
Wyrażenie zgody jest niezbędne do wydania Ogólnopolskiej Karty Seniora. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego. Oznacza  
 ona w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od Stowarzyszenia MANKO z siedzibą przy ul. Siarczki 16,  
 30-698 Kraków  drogą telefoniczną, emailową oraz pocztową dotyczących m.in. wydarzeń organizowanych dla seniorów  
Oświadczam, że wyrażam zgodę dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawienia swoich danych,  
usunięcia swoich danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania do wyżej wspomnianego celu.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach handlowych   przez Stowarzyszenie MANKO z siedzibą przy  
ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków oraz podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem MANKO m.in. dotyczących ofert, promocji,  
rabatów dla seniorów za  pośrednictwem poczty tradycyjnej, środków  komunikacji  elektronicznej  oraz  telekomunikacyjnych   
urządzeń  końcowych,  w  tym  w  formie  wiadomości  e-mail,  sms  lub telefonicznie (zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług  
drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. oraz zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r.). 
Oświadczam, że wyrażam zgodę dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawienia swoich danych,  
usunięcia swoich danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania do wyżej wspomnianego celu. 

Kod 
pocztowy:

Numer 
domu:

Numer 
lokalu: Miejscowość

Numer 
telefonu:

Adres 
e-mail:

 

Własnoręczny czytelny podpis: 

* WYPEŁNIONY PISMEM DRUKOWANYM FORMULARZ PROSIMY ODESŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ (WRAZ ZE ZNACZKIEM POCZTOWYM I ZAADRESOWANĄ KOPERTĄ) 
NA ADRES REDAKCJI „GŁOS SENIORA” (AL. J. SŁOWACKIEGO 46/30, 30-018 KRAKÓW). 
 
PROSIMY O WSPARCIE PROJEKTU DAROWIZNĄ NA ADRES: STOWARZYSZENIE MANKO, UL. SIARCZKI 16, 30-698 KRAKÓW. 
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 57 2490 0005 0000 4500 9810 9905 
BAZA FIRM HONORUJĄCYCH KARTĘ SENIORA JEST DOSTĘPNA NA WWW.GLOSSENIORA.PL 
 
Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 

Numer karty:

Województwo:

komórkowy:

: 
stacjonarny: 

M: K: Płeć: 



 

     www.glosseniora.pl  al. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków           tel./fax 12 429 37 28              redakcja@manko.pl     promocja@manko.pl 

 
PATRONAT HONOROWY  

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych przez Stowarzyszenie MANKO 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Stowarzyszenie MANKO z  siedzibą przy ul. Siarczki 16, 30-698 
Kraków. 

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit a 
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 - „RODO”). 

3. Skontaktować się z Stowarzyszeniem w sprawie dotyczącej ochrony danych można poprzez następujące kanały 
informacyjne: 

 telefonicznie: 12 429 37 28 

 lub w formie pisemnej na adres Stowarzyszenie MANKO al. J. Słowackiego 46/30 30-018 Kraków 
4. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane. 
5. Ma Pani/Pan prawo do: 

 dostępu do  Pana/Pani danych, w tym uzyskania kopii danych, 

 żądania sprostowania danych, 

 usunięcia danych (w określonych sytuacjach), 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

 ograniczenia przetwarzania danych. 

 wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 

  przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pana/Pani danych 
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego. 

W celu skorzystania z powyższych praw, Stowarzyszenie MANKO udostępnia następujący kanał komunikacji: 

 forma pisemna - adres: Stowarzyszenie MANKO al. J. Słowackiego 46/30    30-018 Kraków 
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji 

na stronie www urzędu. 
7. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

administratora m.in. dostawcom usług IT, miastom partnerskim(by mogli bezpośrednio wydawać karty 
Seniorom, a Seniorzy nie musieli ich wysyłać pocztą) - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na 
podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.  
Pani/Pana dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na 
podstawie obowiązującego prawa. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym. 

9. Dane  pozyskane na podstawie zgód  dotyczących celów marketingowych oraz handlowych będą przetwarzane do 
momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie. 

10. Dane pozyskane na podstawie zgody na przetwarzanie danych w celu uzyskania Ogólnopolskiej Karty Seniora będą 
przetwarzane do momentu wycofania zgody. 

11.  Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności dostępną na stronie www.glosseniora.pl 

 

 


