
Załącznik nr 3 
Wołomin, dnia …………………………….

Deklaracja przystąpienia do programu 

Wołomińska Karta Mieszkańca/Wołomińska Karta Mieszkańca Senior

 

………………………………………………..……………..…………………………..………
(nazwa firmy)

z siedzibą w …………………………………………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………………………...

zwana/y dalej partnerem, reprezentowanym przez: …………………………………………….

Adres działalności: …………………………………………………………..………………….

NIP: …………………………………… REGON: …………………………………………

Numer telefonu: ………………………… Adres e-mail: …………………………………….

niniejszym  włączam  się  w  realizację  programu  Wołomińskiej  Karty  Mieszkańca  /

Wołomińskiej  Karty  Mieszkańca  Senior  jako  Partner  i  zobowiązuję  się  udostępnić

posiadaczom Kart usługi i towary na warunkach preferencyjnych w następującym zakresie

i wymiarze:

- dla posiadaczy Wołomińskiej Karty Mieszkańca:

Rodzaj asortymentu/usługi Wielkość ulgi
wyrażona w % lub zł

Uwagi, np. termin obowiązywania
ulgi, wyłączenia itp.



- dla posiadaczy Wołomińskiej Karty Mieszkańca Senior:

Rodzaj asortymentu/usługi Wielkość ulgi
wyrażona w % lub zł

Uwagi, np. termin obowiązywania
ulgi, wyłączenia itp.

Ulgi, zniżki i rabaty, o których mowa powyżej, będą realizowane w placówce/kach Partnera
w …………………………………………………………..…………………………………….

(adres placówki/placówek)

Gmina  Wołomin  na  stronie  internetowej  www.wolomin.org umieści  informacje  o  Partnerze
i o zadeklarowanych ulgach dla posiadaczy kart. 

Partner ma prawo we własnym zakresie informować o zadeklarowanych ulgach dla posiadaczy Kart
w materiałach promocyjnych, reklamowych oraz w miejscu prowadzenia działalności.

Partner zobowiązuje się do finansowania udzielonych zniżek ze środków własnych. 

Zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu zasad weryfikacji uprawnień, wydawania i używania „Wołomińskiej
Karty Mieszkańca” i „Wołomińskiej Karty Mieszkańca Senior” oraz Regulamin współpracy partnerów
z  Gminą  Wołomin  w  ramach  programu  „Wołomińska  Karta  Mieszkańca”  i  „Wołomińska  Karta
Mieszkańca  Senior”  Partner  na  każde  wezwanie  Urzędu  Miejskiego  w  Wołominie  zablokuje
możliwość korzystania ze zniżek w przypadku Kart, które utraciły ważność. 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  deklaracji  dla  celów
realizacji  Wołomińskiej  Karty  Mieszkańca  /  Wołomińskiej  Karty  Mieszkańca  Senior,  zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781
ze zm.).

Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  treścią  Regulaminu  zasad  weryfikacji  uprawnień,  wydawania
i  używania  „Wołomińskiej  Karty  Mieszkańca”  i  „Wołomińskiej  Karty  Mieszkańca  Senior”  oraz
Regulamin  współpracy  partnerów  z  Gminą  Wołomin  w  ramach  programu  „Wołomińska  Karta
Mieszkańca” i „Wołomińska Karta Mieszkańca Senior” i akceptuję jego postanowienia.

………………….……………………………………

                                              (pieczątka firmy, podpis)

Akceptacja Urzędu Miejskiego w Wołominie

……………………………………………….

      (pieczątka pracownika UM, podpis)

http://www.wolomin.org/

