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do Zarządzenia Nr  53/2018 

Burmistrza Miasta Mława 

 z dnia 28.03.2018 r. 

 

 

 

 

Regulamin 

wydawania i korzystania z  Ogólnopolskiej Karty Seniora 

edycja lokalna - Miasto Mława 

 

 

§ 1 

 

Postanowienia Ogólne 

 

1. Regulamin określa warunki wydawania i korzystania z Ogólnopolskiej Karty Seniora  

edycja lokalna - Miasto Mława, wydawanej na podstawie porozumienia z dnia 

05.03.2018 r. między Miastem Mława reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Mława 

a Stowarzyszeniem MANKO z siedzibą przy ul. Siarczki 16, 30- 698 Kraków,  

o przystąpieniu  naszego miasta do Ogólnopolskiego Programu Miasta Przyjazne 

Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniorów, 

2. Ogólnopolska Karta Seniora edycja lokalna - Miasto Mława (zwana w dalszej części 

Kartą Seniora) przysługuje osobom, które zamieszkują na terenie Mławy i w dniu 

złożenia wniosku o wydanie Karty Seniora ukończyły 60 rok życia i podpiszą stosowne 

dokumenty uprawniające do otrzymania Karty, 

3. Karta Seniora jest kartą imienną i potwierdza uprawnienia jej posiadacza do otrzymania 

ulg i zniżek oferowanych przez firmy i instytucje, które wypełniły formularz  

- Zgłoszenie Partnera do Programu Ogólnopolska Karta Seniora i zostały umieszczone 

przez Stowarzyszenie MANKO w bazie firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora 

na terenie całej Polski, 

4. Promocje wynikające z Ogólnopolskiej Karty Seniora edycja lokalna – Miasto Mława nie 

łączą się ze zniżkami oferowanymi w ramach Karty Mławiaka, 

5. Posiadacz  Karty Seniora uczestniczy w  Programie osobiście, a jego członkowstwo nie 

może być przeniesione na inną osobę, 

6. Prawa związane z Programem Ogólnopolska Karta Seniora edycja lokalna – Miasto 

Mława nie mogą być przenoszone ani zbywane osobom trzecim, 

7. Uczestnik Programu może posiadać tylko jedną Kartę Seniora. 

 

§ 2 

 

Zasady Wydawania Karty Seniora 

 

 

1. Warunkiem ubiegania się o wydanie Karty Seniora jest spełnienie wymagań, o których 

mowa w §1 ust.2 Regulaminu oraz złożenie formularza zgłoszeniowego Uczestnika, 

który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

2. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w Kancelarii Urzędu Miasta Mława oraz na 

stronie pod adresem www.mlawa.pl, 

http://www.mlawa.pl/


3. Wypełniony formularz  należy dostarczyć osobiście lub poprzez pełnomocnika do 

Urzędu Miasta Mława (Kancelaria) lub pocztą na adres: ul Stary Rynek 19, 06-500 

Mława lub mailem (skan dokumentu) na adres info@mlawa.pl, 

4. Ogólnopolska Karta Seniora  jest kartą imienną i jest ważna w okresie udziału Uczestnika 

w Programie, 

5. Karta Seniora wydawana jest w Urzędzie Miasta Mława, ul Stary Rynek 19 (Kancelaria 

Urzędu Miasta), 

6. Warunkiem odebrania Karty Seniora  jest okazanie aktualnego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość i wiek osoby ubiegającej się o Kartę oraz osobiste 

pokwitowanie odbioru karty, 

7. W przypadku zgubienia Karty, Uczestnik Programu może otrzymać jej duplikat. 

Warunkiem jego otrzymania jest uiszczenie opłaty w wysokości 10 zł (równowartość 

kwoty związanej z produkcją egzemplarza karty i jej przysyłki pocztowej),  

8. Zmiana danych osobowych posiadacza Ogólnopolskie Karty Seniora edycja lokalna – 

Miasto Mława  wymaga zwrotu wydanej karty i złożenie nowego formularza 

zgłoszeniowego, 

9. Uprawnienia do korzystania z Karty Seniora wygasają w przypadku śmierci Uczestnika. 

 

 

§ 3 

 

Zasady korzystania z Ogólnopolskiej Karty Seniora edycja lokalna – Miasto 

Mława 

 

1. Posiadacz Ogólnopolskiej Karty Seniora edycja lokalna- Miasto Mława może korzystać 

z aktualnie obowiązujących ulg i zniżek w punktach na terenie całej Polski, o których 

mowa w § 1 ust 3 Regulaminu, 

2. Korzystanie z ulg i zniżek na podstawie Ogólnopolskiej Karty Seniora edycja lokalna – 

Miasto Mława możliwe jest wyłącznie za okazaniem dokumentu potwierdzającego 

tożsamość posiadacza Karty, 

3. Reklamacje związane z realizacją ulg i zniżek oferowanych w Programie Ogólnopolska 

Karta Seniora edycja lokalna – Miasto Mława odpowiada wyłącznie Realizator 

Programu Stowarzyszenie MANKO z siedzibą w Krakowie, ul. Słowackiego 46/30 30-

698 Kraków, wyłączając w tym zakresie odpowiedzialność Miasta Mława, 

4. Reklamacje dotyczące realizacji programu przez partnerów mogą być składane drogą  

e-mailową kartaseniora@manko.pl lub listownie na adres Organizatora;  Stowarzyszenie 

MANKO z siedzibą w Krakowie, ul. Słowackiego 46/30 30-698 Kraków, 

5. Szczegółowe informacje programu Ogólnopolska Karta Seniora można uzyskać pod 

numerem telefonu 12 429 37 28, 

6. Aktualna lista Partnerów Programu oferujących ulgi, zniżki Posiadaczom Kart Seniora 

na terenie Miasta Mława prowadzi Urząd Miasta Mława. Lista Partnerów jest dostępna 

na stronie www.mlawa.pl oraz w Urzędzie Miasta Mława na tablicy ogłoszeń, 

7. Pełna lista wszystkich Partnerów Programu z terenu całej Polski prowadzona jest przez 

Stowarzyszenie MANKO w formie bazy firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora 

i dostępna jest na stronie internetowej pod adresem www.glosseniora.pl, 
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§ 4  

 

Utrata statusu Uczestnika Programu 

Ogólnopolska Karta Seniora, edycja lokalna- Miasto Mława 

 

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu Ogólnopolska Karta Seniora, 

edycja lokalna – Miasto Mława ze skutkiem natychmiastowym: 

a) jeżeli Uczestnik nie przestrzega niniejszego Regulaminu,   

b) jeżeli Uczestnik podał w formularzu zgłoszeniowym fałszywe dane osobowe, 

2. Uczestnictwo w Programie wygasa w przypadku śmierci Uczestnika, 

3. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez 

złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie, zawierającego podpis 

Uczestnika. Z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia o którym mowa powyżej 

Ogólnopolska Karta Seniora, edycja – Miasto Mława zostaje anulowana. 

 

 

§ 5 

 

Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych Ogólnopolskiej Karty Seniora edycja lokalna – 

Miasto Mława w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn. zm.) jest Organizator 

Programu, Stowarzyszenie MANKO z siedzibą w Krakowie ul Siarczki 16, 30-698 

Kraków, 

2. Na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych  Miasto Mława zostało 

upoważnione przez Organizatora Programu  do przetwarzania danych osobowych 

uczestników Programu z terenu Miasta Mława wyłącznie do realizacji Programu 

Ogólnopolska Karta Seniora, 

3. Administratorem danych osobowych uczestników Programu  Ogólnopolska Karta 

Seniora na  terenie Miasta Mława jest Burmistrz Miasta Mława, 

4. Posiadacz Ogólnopolskiej Karty Seniora, edycja lokalna - Miasto Mława ma prawo do 

dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz kontroli 

przetwarzanych danych osobowych zgodnie z art. 32-35 ustawy o ochronie danych 

osobowych 

 

 

§ 6 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Miasto Mława zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia udziału  

w Programie Ogólnopolska Karta Seniora, edycja lokalna – Miasto Mława poprzez 

wypowiedzenie porozumienia o partnerstwie, o którym mowa w § 1 ust 1 niniejszego 

Regulaminu, 

 

 


