
ZARZf\DZENIE Nr g1t;1NIII18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia ,m S/'CY'fPf)(). 2018 r. 

zmieniajllce zarzlldzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania 
i utytkowania oraz ustalenia wzoru Miejskiej Karty Seniora. 

Na podstawie art. 30 us!. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzlldzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349) w zwi!)zku z uchwal!) Nr LlXll255/ 13 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjycia "Polityki zdrowia dla Miasta 
Lodzi 2020+" 

zarzlldzam, co nast«;puje: 

§ I. Za!!)cznik do regulaminu wydawania i uZytkowania Miejskiej Karty Seniora, 
stanowi!)cego za!!)cznik Nr 1 do zarz!)dzenia Nr 8062NIVI8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
21 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania i uzytkowania oraz 
ustalenia wzoru Miejskiej Karty Seniora, otrzymuje brzmienie jak w zal!)czniku do 
niniejszego zarz!)dzenia. 

§ 2. ZarZlldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

C"~",,~;;;r 
Hanna ZDANOWSKA 



• 

• 
MIEJSKA KARlA 
SENIORA 

• 

Zal!)cznik 
do zarz!)dzenia Nrq1lrf NIIII8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ;f0 s~pnrQ., 2018 r. 

Zal!)cznik 
do regulaminu wydawania 
i uzytkowania Miejskiej Karty 
Seniora 

Wniosek 0 wydanie MIEJSKlEJ KARTY SENIORA 
(prosz<; wypelnie czytelnie: komputerowo lub drukowanymi literami) 

L6dz, dnia ....... .. ... ............ . 

( imi~ i nazwisko wnioskodawcy) 

(PESEL) 

Wnosz~ 0: (prosz~ zaznaczyc wlasciwe) 

o wydanie Miejskiej Karty Seniora 

o wydanie duplikatu Miejskiej Karty Seniora 

JednoczeSnie oswiadczam, ie: 
I. Zamieszkuj<; na terenie Miasta LodzilPosiadam na terenie Miasta Lodzi osrodek 

interes6w zyciowych, tj. centrum interes6w osobistych lub gospodarczych (scisle 
powi!)zania osobiste lub ekonomiczne).· 

2. Dane zawarte we wniosku s!) zgodne z prawd!) i jestem swiadomy/a odpowiedzialnosci 
za skladanie nieprawdziwych oswiadczen oraz zobowi!)zuj<; si<; niezwlocznie 
poinformowae 0 wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku; 

3. Zostalam poinformowanalzostalem poinformowany, ze Karta musi bye podpisana przez 
wlasciciela, rna charakter osobisty i nie moze bye uzyczana, b!)dz odstypowana 
nieuprawnionym osobom. 

• N iepotrzebne skresl it 

(czytelny pod pis wnioskodcnvcy) 



Zgodnie z art. 6 us!. 1 lit a rozporzljdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie oehrony osob fizyeznyeh w zwiljzku z przetwarzaniem 
danyeh osobowyeh i w sprawie swobodnego przeplywu takich danyeh oraz uehylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzljdzenie 0 oehronie danyeh) (Oz. Urz. UE L 11 9 
z 04.05.2016, str. I), zwanego dalej RODO, wyra:iam zgod~ na przetwarzanie moieh danych 
osobowych przez Prezydenta Miasta Lodzi jako administratora danych, w celu wydania 
"Miejskiej Karty Seniora". 

Wiem, i.e podanie danyeh jest dobrowolne oraz, i.e mam prawo kontroli przetwarzania swoieh 
danyeh osobowyeh, prawo doste;pu do treSei tyeh danych oraz ieh poprawiania. 

(czytelny pod pis wnioskodawcy) 

Miejsklj Karte; Seniora odebralem/am. 

(data) (czytelny pod pis wnioskodawcy) 

Do odbioru Karty upowai.niam ............................ . .... . ..... ...... . . ...................... ... .. . 
(imir, nazwisko, serio i nr dowodu osoby upowainionej) 

(data) (czytelny pod pis wnioskodawcy) 

Adnotacje urz«;dowe: 

... . ... .. ... .... . . ......... ............ ............. ...... .......... . ..... .... . . ............ . .. . ... ... ...... , .. 

. . ....... .. .. .. ... ... . . . . . . . .. ... ...... ....................... .. ... .. ... ... ..... . .... . ...... . .. ... . .. . ..... . .. . 

LodZ, dn ..... .. ....... . 
(podpis osoby upowainionej) 

Pouczenie: Osoba skJadajqca wniosek oraz osoba odbierajljca Kart~ obowiqzana jest 
prLedstawic do wglqdu dokument to:isamosci. 



Szanowni Panstwo, 

zgodnie z art. 13 ust. I i 2 RODO uprzejmie informujemy, ze: 
I. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Lodzi z siedzib" w Lodzi 

przy ul. Piotrkowskiej 104,90-926 L6dz, tel.: +48 (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-
60-0 I, e-mail: 1ckm@uml.lodz.pl. 

2. [nspektorem ochrony danych w Urzydzie Miasta Lodzi jest Pani Agnieszka 
Kozlowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl . 

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do wydania "Miejskiej Karty 
Seniora". Og6ln" podstawy do przetwarzania danych stano wi art. 6 ust. I lit. a RODO. 
Szczeg610we cele przetwarzania danych zostaly wskazane w zarz"dzeniu Nr 
8062NIVI8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia regulaminu wydawania i uzytkowania oraz ustalenia wzoru Miejskiej 
Karty Seniora. 

4. Dane osobowe mog" bye udostypniane innym podmiotom, uprawnionym do ich 
otrzymania na podstawie obowi"zuj"cych przepis6w prawa, a ponadto odbiorcom 
danych w rozumieniu przepis6w 0 ochronie danych osobowych. 

5. Dane osobowe byd" przetwarzane przez okres niezbydny do realizacji wskazanego 
celu. 

6. W zwi"zku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie wyratonej zgody 
posiada PaniIPan prawo do: 

I) dostypu do tresci swoich danych, na podstawie art. 15 RODO; 
2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 
3) usuniycia danych, na podstawie art. 17 RODO; 
4) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO; 
5) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO. 

Prawa te s" wykonywane przez Pani!jIPana r6wniez wzglydem tych os6b, w stosunku 
do kt6rych sprawowana jest prawna opieka. 

7. W przypadku, w kt6rym przetwarzanie danych odbywa siy na podstawie wyrazonej 
zgody, przysluguje Pani/Panu prawo do jej cofniycia, w dowolnym momencie, 
w formie , w jakiej zostala ona wyrazona. Od tego momentu Pani/Pana dane nie byd" 
przez nas przetwarzane. 

8. Ma PanilPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzydu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna PanilPan, iz przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy 0 ochronie danych osobowych. 

9. Dane nie byd" przetwarzane w spos6b zautomatyzowany, w tym r6wniez w formie 
profilowania. 


