
Załącznik 
do Zarządzenia nr  172

Burmistrza Miasta i Gminy Września
z dnia 9 listopada 2021 r.

Regulamin wydawania i korzystania z Ogólnopolskiej Karty Seniora – edycja lokalna
w gminie Września

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa warunki wydawania i korzystania z Ogólnopolskiej Karty Seniora – edycja lokalna
w gminie  Września,  wydawanej  na  podstawie  uchwały  nr  XXVI/256/2021 z  dnia  16  września  2021  r.
w  sprawie  przystąpienia  przez  Gminę  Września  do  programu  „Ogólnopolska  Karta  Seniora”  oraz
Porozumienia o partnerstwie zawartego pomiędzy Gminą Września a Stowarzyszeniem Manko z siedzibą
przy ul. Siarczki 16 w Krakowie, o przystąpieniu do Programu „Ogólnopolska Karta Seniora”.

§ 2.  Organizatorem Programu „Ogólnopolska Karta Seniora” jest Stowarzyszenie Manko z siedzibą przy
ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków.

§ 3.  Program „Ogólnopolska Karta Seniora” – edycja lokalna w gminie Września przeznaczony jest dla
mieszkańców gminy Września, którzy ukończyli 60 lat.

§ 4. Ogólnopolska Karta Seniora – edycja lokalna w gminie Września wydawana jest na wniosek Seniora.

§ 5.  Ogólnopolska  Karta Seniora uprawnia jej posiadacza do otrzymania ulg i zniżek oferowanych przez
firmy i instytucje – partnerów programu Ogólnopolska Karta Seniora, których spis umieszczony jest przez
Stowarzyszenie  Manko w bazie  firm honorujących Ogólnopolską Kartę  Seniora,  na stronie  internetowej
www.glosseniora.pl. 

§ 6.  Posiadacz  Ogólnopolskiej  Karty Seniora uczestniczy w Programie osobiście, a jego członkostwo nie
może być przeniesione na inną osobę.

§ 7. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej formy płatności.

§ 8. Uczestnik może posiadać tylko jedną Ogólnopolską Kartę Seniora.

Rozdział II
Zasady wydawania Ogólnopolskiej Karty Seniora

§ 9. Warunkiem ubiegania się o Ogólnopolską Kartę Seniora jest spełnienie wymagań, o których mowa w §
3  oraz wypełnienie  wniosku  i  formularza  zgłoszeniowego  dostępnego  w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej
we  Wrześni  lub  na  stronie  internetowej  www.ops.wrzesnia.pl,  które  stanowią  załączniki  nr  1  i  nr  2
do Regulaminu.

§ 10. Karta zostaje wydana bezpośrednio po złożeniu dokumentów, o których mowa w § 9,  w Ośrodku 
Pomocy Społecznej we Wrześni.

§ 11. Ogólnopolska Karta Seniora jest numerowana, a numer jest odnotowywany na wniosku i formularzu 
zgłoszeniowym.

§ 12. Ogólnopolska Karta Seniora wydawana jest bezpłatnie na czas nieokreślony (bezterminowo).

§ 13. Warunkiem odebrania Ogólnopolskiej Karty Seniora jest okazanie aktualnego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość i wiek osoby ubiegającej się o kartę oraz osobiste pokwitowanie odbioru Karty.

§ 14. Wzór karty stanowi załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu.

§ 15. W przypadku zagubienia bądź kradzieży Karty, po wypełnieniu wniosku i formularza zgłoszeniowego 
wydawana jest nowa Karta.

http://www.glosseniora.pl/
http://www.ops.wrzesnia.pl/
http://www.ops.wrzesnia.pl/


Rozdział III
Zasady korzystania z Ogólnopolskiej Karty Seniora

§ 16. Posiadacz Ogólnopolskiej Karty Seniora – edycja lokalna w gminie Września, może korzystać 
z aktualnie obowiązujących ulg i zniżek w punktach na terenie całej Polski, wskazanych przez Partnerów
Programu, których lista umieszczona jest przez Organizatora na stronie www.glosseniora.pl.

§ 17. Korzystanie z ulg i zniżek na podstawie Ogólnopolskiej Karty Seniora edycja lokalna w gminie 
Września możliwe jest wyłącznie za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość Posiadacza Karty.

§ 18. Za reklamacje dotyczące realizacji ulg i zniżek oferowanych w Programie Ogólnopolska Karta Seniora 
odpowiada Stowarzyszenie Manko z siedzibą przy ul. Siarczki 16 w Krakowie.

Rozdział IV
Utrata uprawnień do korzystania z Ogólnopolskiej Karty Seniora

§ 19.  Posiadacz może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie poprzez złożenie
w Ośrodku  Pomocy  Społecznej  we  Wrześni  stosownego  oświadczenia  na  piśmie  zawierającego  podpis
uczestnika wraz ze zwrotem Karty. Z chwilą doręczenia oświadczenia i Karty uprawnienia do korzystania
z niej wygasają.

§ 20. Wyklucza się ze skutkiem natychmiastowym uczestnika, który nie przestrzega niniejszego Regulaminu 
lub podał fałszywe dane w formularzu zgłoszeniowym.

§ 21. Uprawnienia do korzystania z Ogólnopolskiej Karty Seniora wygasają w przypadku:
1) śmierci uczestnika,
2) zawieszenia lub zakończenia przez Organizatora programu Ogólnopolska Karta Seniora.

Rozdział V
Dane osobowe

§ 22. Administratorem danych osobowych Ogólnopolskiej Karty Seniora edycja lokalna w gminie Września
w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (Dz.  Urz.  UE  L119)
jest Organizator Programu – Stowarzyszenie Manko z siedzibą w Krakowie przy ul. Siarczki 16, 30-698
Kraków.

§ 23.  Na podstawie art.  28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119)
Organizator Programu powierza Gminie Września świadczenie usług związanych z przetwarzaniem danych
osobowych  posiadaczy  Ogólnopolskiej  Karty  Seniora  edycja  lokalna  w  gminie  Września  wyłącznie
do realizacji Programu „Ogólnopolska Karta Seniora”.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§  24. Uczestnik  Programu  „Ogólnopolska  Karta  Seniora”  z  chwilą  podpisania  i  złożenia  formularza
zgłoszeniowego o wydanie Karty akceptuje postanowienia Regulaminu.

§ 25. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego wprowadzenia.

§ 26. Gmina Września zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia udziału w Programie 
„Ogólnopolska Karta Seniora” edycja lokalna w gminie Września poprzez wypowiedzenie Porozumienia 
o Partnerstwie, o którym mowa w rozdziale I § 1 niniejszego Regulaminu.

http://www.glosseniora.pl/

