POROZUMIENIE nr …………
zawarte w dniu

w Katowicach

pomiędzy
Miastem Katowice w imieniu którego działa Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach
przy ulicy Młyńskiej 4 , którego reprezentują:
Wiceprezydent Miasta Katowice – Marzena Szuba
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Małgorzata Moryń - Trzęsimiech
zwanym w dalszej części porozumienia „Organizatorem programu”
a

(dokładna nazwa, adres, numer NIP, bądź numer Regon oraz imię i nazwisko wraz z zajmowanym
stanowiskiem osoby, która jest upoważniona do podpisania ww. porozumienia)
zwanym w dalszej części „Partnerem”
zawarto porozumienie o następującej treści:

§1
Partner włącza się do realizacji – w okresie od dnia zawarcia niniejszego porozumienia na czas
nieokreślony, programu „Aktywni Seniorzy” skierowanego do osób które ukończyły 60 rok życia i
są zameldowane w Katowicach, w celu ich aktywizacji i integracji, oraz poprawienia warunków ich
życia, realizowanego przez samorząd miasta Katowice w ramach przyjętej Uchwały nr XL/916/2013
Rady Miasta Katowice z dnia 11 września 2013r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta
Katowice programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy”.
§2
Partner wprowadza do swojej oferty następujące ulgi i rabaty dla posiadaczy imiennych „Kart
Seniora” ( wzór karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia) – zwanych dalej
„Posiadaczami Karty”

§3
1. Partner zobowiązuje się do finansowania udzielonych ulg i rabatów we własnym zakresie,
a z tytułu realizacji postanowień niniejszego porozumienia strony nie będą kierować wobec siebie
żadnych roszczeń finansowych.
2. Z tytułu zawartego porozumienia, Partner nie będzie rościł sobie jakichkolwiek uprawnień za
wyjątkiem opisanych w Porozumieniu.
§4
Partner zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych posiadaczy karty zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r
poz.922 z późn. zm.) - do dnia 24 maja 2018 r, 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 – od dnia 25 maja 2018 r.
§5
Organizator Programu wyposaży Partnera w materiały informacyjne dotyczące Programu
„Aktywni Seniorzy”, a Partner zobowiązuje się do udzielenia informacji o programie wszystkim
zainteresowanym.
§6
Partner zobowiązuje się do składania Organizatorowi programu rocznych sprawozdań, z liczby
udzielonych ulg i rabatów – w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego, wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

§7
Organizator programu umieści na stronie internetowej www.aktywni-seniorzy.info informacje o
określonym w niniejszym Porozumieniu, zaangażowaniu Partnera w Programie oraz danych
kontaktowych i adresowych Partnera, jego logo, oraz o posiadanej przez niego stronie www

§8
Każdej ze stron porozumienia, przysługuje prawo do wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia, przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego,
poprzez przekazanie drugiej stronie pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu porozumienia.
§9
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszego porozumienia rozstrzygane będą przez sąd
miejscowo właściwy dla Urzędu Miasta Katowice.
§ 12
Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze Stron.
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