BURMISTRZ CZERSKA

Porozumienie nr .......................
w sprawie udziału w Programie „Czerska Karta Seniora”
zawarte w dniu ..................w Czersku pomiędzy:
1. Gminą Czersk
z siedzibą: 89-650
650 Czersk, ul. Kościuszki 27
reprezentowaną przez:
Burmistrza Czerska – Przemysława Bieska
Bieska-Talewskiego
zwaną dalej „Gminą Czersk”
a
2.. …………………………………… (NIP …………….. KRS……………..)
z siedzibą: …………………………….
reprezentowanym/-ą przez:
……………………………
……………………………
zwanym/-ą dalej „Partnerem”,
dalej obie zwane Stronami.
§ 1.
Niniejszym Porozumieniem Partner włącza się do udziału w realizację Programu „Czerska Karta
Seniora” (Uchwała Nr XI/129/19 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie Programu „Czerska Karta Seniora”).
§ 2.
Partner zobowiązuje się udostępnić posiadaczom Kart
Kartyy Programu „Czerska Karta Seniora”, zwanej
dalej Kartą, usługi i towary na warunkach preferencyjnych określonych w Deklaracji z dnia ……………
stanowiącej zał. do niniejszego Porozumienia.
§ 3.
1. Gmina Czersk w ramach akcji promocyjnej, jest upoważnion
upoważniona do informowania
formowania w materiałach
informacyjnych i na stronie internetowej o podjętym przez Partnera zobowiązaniu, o którym mowa
w § 1 i § 2.
2. Gmina Czersk na stronie internetowej www.czersk.pl umieści informacje o Partnerze
i o zadeklarowanych ulgach w ramach Pro
Programu.
3. Partner ma prawo we własnym zakresie informować o przyjętym zobowiązaniu w materiałach
promocyjnych, reklamowych oraz w miejscu prowadzenia działalności.
§ 4.
Gmina Czersk gwarantuje szeroką promocję Partnera poprzez:
– udostępnienie logo akcji, którym Partner będzie mógł się posługiwać (wklejać w witrynę, posługiwać
się nim w materiałach promocyjnych czy umieszczać na stronach internetowych).
– artykuł promocyjny wraz z fotografiami umieszczony na fanpage’u Gminy Czersk na Facebooku,
– zamieszczenie
enie informacji o Partnerze wraz z danymi teleadresowymi na stronie www.czersk.pl,
– zamieszczenie artykułu o Partnerze w kwartalniku Panorama Czerska.
§ 5.
W zakresie związanym z realizacją Programu „Czerska Karta Seniora”,, w tym z gromadzeniem,
przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów
informatycznych, Strony postępują zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).
§ 6.
Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
§ 7.
1. Partner zobowiązuje się do finansowania udzielonych zniżek z własnych środków.
2. Z tytułu realizacji postanowień niniejszego porozumienia strony nie będą wnosić wobec siebie
żadnych roszczeń finansowych.
§ 8.
1. Każda ze stron ma prawo odstąpić od Porozumienia z zachowaniem 2 tygodniowego okresu
wypowiedzenia, w drodze pisemnego oświadczenia.
2. Prawo używania przez Partnera znaków graficznych dotyczących programu „Czerska Karta
Seniora” i informacji o zobowiązaniu wygasa wraz z dniem odstąpienia od porozumienia przez
którąkolwiek ze stron.
§ 9.
Każda zmiana warunków Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej.

Gmina Czersk
……………………………..

Partner
………………………...

