UcHWAŁ

^N,
zARzĄDU WoJEWoDzTWA
z

gĄ\/8

roozkleoo

dnia ĄDraBwtą LołE,

w spraw|e zmiany Uchwały nr 1525I'|7 Zarządu WojewódzhuaŁodzkiego z dnia
2 listopada2017 r.w sprawie wprowadzenia zasad realizacji programu działań
na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim pod nazwą
,, Ka rta Sen iora Wojewód zhlt a Łódzkiego''
Na podstawie ar1.41 ust. 1 ustawy zdnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
wojewodztwa (t'j. Dz' U' z2018 r. poz. 9'13) w związku z Uchwałą Nr XLlV/544l17
Sejmiku Wojewodztwa Łodzkiego z dnia 24 pażdziernika 2017 roku w sprawie
uchwalenia programu działań na rzecz wsparcia osob starszych w wojewodztwie

łodzkim pod nazwą ,,Kańa Seniora Wojewodztwa Łódzkiego'', uchwala

się,

co następuje:

1. Wprowadza się zmiany do Regulaminu wydawania i uzytkowania Kańy
Seniora Wojewodztwa Łodzkiego stanowiącego załącznlk do Uchwały nr 1525117
Zarządu Wojewodztwa Łódzkiego z dnia 2listopada 2017 r.:

$

$ 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie: ,,Administratorem danych osobowych jest
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi z siedzibą
ul. Snycerska 8, reprezentowane przez Dyrektora".
$ 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie: ,,Podstawą wydania Karty jest wyrazenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku
zgodnie zart.6 ust. 1 lit. a orazart' 6 ust' 1 lit. b, e Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 227 kwietnia2016 roku
w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/464/VE - na potrzeby realizacji programu ,,Kafta
Sen iora Województwa Łodzkiego'''

załącznik nr 2 do Regulaminu wydawania i uzytkowania Kańy Seniora
Województwa Łodzkiego otrzymuje brzmienie jak W załączniku
do niniejszej uchwały.

$ 2. Wykonanie

uchwały powierza
Polityki Społecznej w Łodzi'

się Dyrektorowi Regionalnego

$ 3' Uchwała wchodziw Życie z dniem podjęcia.

1' Witold Stępień

- Marszałek Wojewodztwa

2. Artur Bagieński

-

Wicemarszałek

3. Dariusz Klimczak

-

Wicemarszałek

4. Joanna Skrzydlewska
5. Jolanta Zięba-Gz|k

Centrum

Załącznik nr 2
do Regulaminu wydawania i uzytkowania
Karty Seniora Wojewodztwa Łódzkiego
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WNIOSEK

o wydanie Kańy Seniora WojewódzhttaLódzkiego
Numery karty:
Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi
ul. Snycerska 8
91_302 Łódź

(miejscowośc, data)

Wnoszę o: (właŚciwe zaznaczyÓ

Ą

Wydanie Kańy Seniora Wojewodztwa Łodzkiego

-

wypełnić częŚc l wniosku

Wydanie duplikatu Karty Seniora Województwa Łodzkiego _ wypełnić częŚc ll wniosku

Aktualizację danych w Karcie Seniora Wojewodztwa Łodzkiego nr
wypełnic częśÓ l wniosku

czĘŚĆ

l

Dane osobowe Wnioskodawcy: (wypełnić drukowanymi literamĄ

!!!!n!!!!!!!!!!!!!!!!
Nazwisko: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lmię (imion.l

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Data urodz"ni.,

! !-! !-! ! ! !

Adres zamieszkania:
Nazwa

u'cy:

Nrdomu:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!

Nrmieszkania:

!!!!!

Miejscowosć:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kod poczto*u,

!!-!!!

Gm

na

M asto:

Pow at:

!E!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!
!!!!!!!!!!!!!
!!!!n!!!!!
!M!!!!!!!!!!!!!!!M!

Numer terefonu:

! ! ! !! ! ! ! ! !

oświadczam,że:
1. dane zawarile We wniosku, W tym dane adresowe są zgodne z prawdą
W związku z tym jestem świadoma/yodpowiedzialnoŚci karnej za składanie
nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuję się niezwłocznie poinformowaÓ

2.

3.

o wszelkich zmianach danych zawańych w niniejszym wniosku;

zostałam poinformowana/zostałem poinformowany, Że Kańa ma charakter osobisty i nie
m oże by ć uŻy czana, bądŻ odstę powa n a n ie u prawn ionym osobo m
zapoznałamlem się z ,,Regulaminem wydawania i uzytkowania Karty Seniora
Wojewodztwa ŁÓdzkieg o''.
;

(Czytelny podpis Wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę na pzetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym
wniosku na potrzeby realizaĄi programu ,,Karta Seniora Wojewodztwa Łódzkiego'' zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z 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 95/46A/VE'

(Czytelny podpis Wnioskodawcy)

lnformacja o warunkach przetwarzania danych osobowych:

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2o16t679
z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46^/vE informuję, ze:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Polityki
Społecznej z siedzibą w Łodzi ul. Snycerska 8, reprezentowane przez Dyrektora.

Z osobą pełniącą funkcję lnspektora Danych osobowych u Administratora Danych

2

osobowych moŻna się skontaktowaó pod adresem: Łodż ul. Snycerska 8, adresem
mailowym: iodo@rcpslodz.pl, nr tel. (42) 203 48 00.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach'
1) wydania Karty Seniora Województwa Łódzkiego,
2) kontaktow z Wnioskodawcą,
3) przeniesienia danych do archiwum i wypełnienia obowiązków

3

4'

5.

6.
7

'

8.

archiwizacyjnych.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
1) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonychcelow,
2) statut Regionalnego Centrum Polityki Społecznej,
3) Regulamin organizacyjny Regionalnego Centrum Polityki Społecznej,
4) Uchwała Nr XLlvl544l17 Sejmiku wojewodztwa Łodzkiego z dnia
25 paŻdziernika 2017 roku w sprawie uchwalenia programu działań na zecz
wsparcia osób starszych w wojewodztwie łodzkim pod nazwą ,,Karta Seniora
Województwa Łodzkieg o'',
5) Uchwała Nr 1525117 Zarządu Województwa Łodzkiego z dnia
2 listopada 2017 roku, w sprawie wprowadzenia zasad realizaĄi programu
działan na rzecz wsparcia osob starszych w wojewodztwie łodzkim pod nazwą
,,Karta Seniora Wojewodztwa Łodzkiego" ze zmianą wprowadzoną Uchwała
Nr 507/1 8 Zarządu Wojewodztwa Łodzkiego z dnia 9 kwietnia 2018 roku'
6) przetwazanie jest niezbędne do korzystania z Karty Seniora WojewÓdztwa
Łodzkiego w sposob określony w ,,Regulaminie wydawania i uzytkowania
Ka rty Sen io ra Wojewod ztw a Łodzkieg o'',
7) ań. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych
w związku z pzetwazaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46A/VE przetwazanie
jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego W ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Kategoriami odbiorcow Pani/Pana danych osobowych Są: pracownicy Regionalnego
Centrum Polityki Społecznej, organ administracji publicznej uprawniony do uzyskania
takich informacji na podstawie przepisóW prawa.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej'

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany W ,,jednolitym
rzeczowym wykazie akt'', ktory stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 112018
Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej z dnia 04'01.2018 roku
w sprawie: przepisow kancelaryjnych i archiwalnych stosowanych w Regionalnym
Centrum Polityki Społecznej.

Posiada Pani/Pan prawo do ządania dostępu do swoich danych osobowych,
sporządzania ich kopii oraz prawo ich sprostowania jeŻeli są niezgodne
ze stanem zeczywistym, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych,
prawo do przenoszenia danych.

przyczyn związanych z PanilPana szczegolną sytuacją przysługuje Pani/Panu
prawo wn iesien a sprzeciwu pzeciwko przetw arzan u da nych.
10. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąc udzieloną zgodę, co pozostaje
jednak bez wpływu na zgodnośÓ z prawem przetwarzania, ktÓrego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11' Podanie pzez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne' Jest Pani/Pan
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
niewydanie Kańy.
12' Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iŻprzetwarzanie danych narusza

9. Z

i

i

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 roku.
13. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane W sposob zautomatyzowany (w tym
przez profilowanie).
Zap ozn ał am l zap ozn ał em s ę
i

(Data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

Wnoszę o następującą formę odbioru Karty: (właŚciwe zaznaczyć

!

Ą

listownie na adres wskazany w niniejszym wniosku
listownie na adres korespondencyjny:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nazwa u'icy:

Nrdomu:

!n!!!

Nrmieszkania:

!!!!!

MiejscowoŚc:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kod poczto*u

!!-!!!

osobiŚcie

W siedzibie

Regionalnego Centrum Polityki Społecznej W Łodzi,

ul' Snycerska 8, 91 -302 ŁÓdŹ.

Do odbioru Kańy upowaŻniam' (wypełnić jeślidotyczy, imię i nazwisko osoby upoważnionej)

m

ę'

!!!!!!!!!!!

Nazwisko:!

!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

(Czytelny pod pis Wnioskodawcy)
Potwierdzam odbior Kańy:

Adnotacja urzędowa:
Kartę wysłano w dniu

(Data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

czĘŚc

ll
Wypełnić tylko w przypadku, gdy użytkownik Karty utracił/zgubił lub uszkodził Kartę
i wnioskuje o wydanie duplikatu Karźy.

oświadczam, Że moja Kańa Seniora Województwa Łodzkiego
(n i e p otrze b n e skre sl ić)

została utraco na/zg u biona/uszkodzona*

o

numerze

(Czytelny podpis Wnioskodawcy)

Wnoszę o następuiącą formę odbloru dup!ikatu Kańy: (właŚciwe zaznaczyÓ

Ą

listownie na adres wskazany w niniejszym wniosku
listownie na adres korespondencyjny:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nazwa u'icy:

Nrdomu

!!!!!

Nrmieszkania:

!!!!!

MiejscowoŚÓ'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kod poczto*u.

!!-!!!

osobiŚcie

W siedzibie

Regionalnego Centrum Polityki Społecznej

ul. Snycerska 8, 91-3O2Łódż.

W

Łodzi,

Do odbioru duplikatu Karty upowazniam: (wypełniÓ jeślidotyczy, imię i nazwisko osoby
upoważnione)

m ę:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nazwisko:!

!!

!!!E ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !
(Czytelny pod pis Wn ioskodawcy)

Potwierdzam odbior duplikatu Kańy:
(Data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

Adnotacja urzędowa:
Kańę wysłano w dniu

UZASADNIENIE

Nowy wniosek o wydanie Karty Seniora Wojewodztwa Łódzkiego stanowiący
załącznik nr 2 do ,,Regulaminu wydawania i uzytkowania Kańy Seniora Województwa
Łodzkiego'' jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679

z

z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego

przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46^/VE. Dostosowano informacje dotyczące
danych osobowych Wnioskodawców do obowiązującego prawa oraz zrezygnowano

z wymogu podawania przez Wnioskodawcow nr PESEL na rzecz daty urodzenia.
W treści,,Regulaminu wydawania i uzytkowania Kańy Seniora Województwa
Łodzkiego'' doprecyzowano dane administratora danych oraz zaktualizowano
pod stawę

ą przetw arzan ia d a nych oso bowych.
Ponadto za zasadne uznano wprowadzenie technicznych korekt wniosku
p

rawn

o wydanie Kańy Seniora Wojewodztwa Łodzkiego biorąc pod uwagę dotychczasową
praktykę związaną z realizaĄą programu.

