Wniosek
o wydanie Częstochowskiej
Karty Mieszkańca
Imię:

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Oświadczenie Uczestnika
W związku z przystąpieniem do Samorządowego Programu Lojalnościowego
„Częstochowskiej Karty Mieszkańca” wyrażam zgodę, aby Gmina Miasto Częstochowa
z siedzibą w Częstochowie przy ul. Śląskiej 11/13 przetwarzała, w tym gromadziła i
przekazywała do Organizatora Programu moje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu
uczestnictwa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz.
U. z 2016 r. poz. 922) do celów związanych z realizacją Programu.
Oświadczam, że podaję swoje dane osobowe dobrowolnie oraz zostałem poinformowany/a
o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. Przyjmuję do
wiadomości, że brak zgody na przetwarzanie danych lub jej odwołanie jest równoznaczny
z rezygnacją z udziału w Programie. (obowiązkowe)

Nazwisko:

Data i czytelny podpis
posiadacza karty:

PESEL:

Zgody oświadczenia opcjonalne: (niewłaściwe skreślić)

Adres Zamieszkania:

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych przez Miasto Gminę Częstochowa oraz Organizatora.

Adres Korespondencji: (Wypełnić tylko w przypadku jeśli adres jest inny niż zamieszkania)

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na informowanie mnie o dodatkowych możliwościach
wynikających z działań realizowanych przez Gminę Miasto Częstochowa na rzecz Mieszkańców
Częstochowy.
Data i czytelny podpis
posiadacza karty:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym czasie w formie
pisemnego oświadczenia woli przekazanego listem poleconym na adres Urzędu Miasta
Częstochowy z dopiskiem "Częstochowska Karta Mieszkańca"-anulowanie zgody oraz precyzyjną
informacją jakiej zgody dotyczy.

E-mail:
Nr telefonu:
Oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie są prawdziwe oraz jestem
świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
Ponadto oświadczam, że zapoznałem/łam sie z Regulaminem Samorządowego Programu
Lojalnościowego "Częstochowskiej Karty Mieszkańca” i akceptuję jego postanowienia
(regulamin jest dostępny na stronie: www.karta.czestochowa.pl).

Potwierdzam także odbiór Częstochowskiej Karty Mieszkańca nr:

00000

00000

(nr Karty uzupełnia przekazujący kartę)

Regulamin i szczegółowe informacje dotyczące Programu
oraz aktualną listę Partnerów znajdziesz na stronie:

Data:
Podpis posiadacza karty

karta.czestochowa.pl

