Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/2020
Burmistrza Miasta Turku
z dnia 25 lutego 2020

WZÓR DEKLARACJI PARTNERA
PROGRAMU ,,TURKOWSKA KARTA MIESZKAŃCA”
Turek, dnia………………….
Nazwa podmiotu, adres i telefon kontaktowy:

Rodzaj asortymentu/usługi objętych ulg i zwolnień oraz preferencji
Wyszczególnienie rodzaju usługi/towaru

Rodzaj i poziom zniżki, ulgi, zwolnienia oraz
preferencji

Termin obowiązywania ulg i zwolnień oraz preferencji:
Adres miejsca świadczenia ulg i zwolnień oraz preferencji:




Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:
zapoznałam/-łem się z regulaminem wydawania, użytkowania i blokowania ,,Turkowskiej Karty Mieszkańca”;
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w niniejszej deklaracji w ramach Programu ,,Turkowska Karta
Mieszkańca” wprowadzonego Uchwałą Nr XVII/131/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie
przyjęcia Programu ,,Turkowska Karta Mieszkańca” i realizowanym zgodnie z regulaminem wydawania, użytkowania i
blokowania ,,Turkowskiej Karty Mieszkańca”.
……………………………………………….
(czytelny podpis)
KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Turek z siedzibą przy ul. Kaliskiej 59, 62-700 Turek,
tel. 63 289 61 00, mail: poczta@miastoturek.pl
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Turku
pod adresem: iod@miastoturek.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonej deklaracji partnera programu „Turkowska Karta
Mieszkańca” i uczestnictwa w programie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO czyli niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z Uchwałą Nr
XVII/131/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu ,,Turkowska Karta Mieszkańca”
4. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione do podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa oraz do podmiotów współpracujących, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie
zawartych umów powierzenia, w szczególności do firmy zajmującą się obsługą i bezpieczeństwem IT, a także w przypadku nazwy
firmy zostaną zamieszczone na stronie www.miastoturek.pl.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym
również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do
sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których
odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy
archiwizacji).
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych w ramach złożonego wniosku jest dobrowolne jednak niezbędne do jego rozpatrzenia. Niepodanie
danych będzie skutkowało brakiem możliwości przystąpienia jako partner programu.

