
Regulamin 
Ubiegania się o 

„Kartę AS – Aktywnego Seniora” 
§ 1  

„Karta AS – Aktywnego Seniora” wydawana jest osobie, która ukończyła 60 lat, zamieszkałej 
na terenie Powiatu Będzińskiego. Głównym celem „karty” jest ułatwienie Seniorom, którzy 
zadeklarowali chęć włączenia się w przedmiotowe działanie do dostępu do dóbr kultury, 
sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki gospodarcze, 
organizacyjne i instytucje kultury, a także innych partnerów znajdujących się na terenie 
Powiatu Będzińskiego jak również poza nim. 
 

§ 2 
1. „Karta AS – Aktywnego Seniora” jest stworzona w ramach działań zawartych w 

Programie „AS – Aktywny Senior. Powiatowy Program dla Seniorów na lata 2019-
2023” działających na terenie Powiatu Będzińskiego realizowanym przez Starostwo 
Powiatowe w Będzinie zwane dalej Organizatorem tylko i wyłącznie w punktach 
wskazanych przez partnerów, którzy przystąpili do ww.  programu.  

2. Posiadacz „Karty AS – Aktywnego Seniora” uczestniczy w programie osobiście, a 
jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.  

3. Prawa związane z „Kartą AS – Aktywnego Seniora” nie mogą być sprzedawane, 
przenoszone ani zbywane w żaden sposób. Nie mogą być przedmiotem żadnych 
innych czynności z wyjątkiem określonych w niniejszym Regulaminie.  

4. Prawo do korzystania z promocji oferowanych przez partnerów przystępujących do 
realizacji programu, o którym mowa w pkt. 1 przysługuje wyłącznie posiadaczowi 
„Karty AS- Aktywnego Seniora”, chyba że program partnera stanowi inaczej. 
 
 

§ 3  
 

1. W celu otrzymania „Karty AS – Aktywnego Seniora”, osoba która ukończyła 60 
lat bądź opiekun prawny tej osoby składa w Starostwie Powiatowym w Będzinie, 
ul. Jana Sączewskiego 6, pok. 208 (II piętro) wypełniony i podpisany wniosek. 
 

2. Wraz ze złożeniem wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest okazać dokument 
potwierdzający jego tożsamość i wiek osoby (dowód osobisty, paszport bądź inny 
dokument potwierdzający tożsamość).  

 
3. Wnioskodawca otrzymuje do używania tylko jedną „Kartę AS- Aktywnego 

Seniora”. 



 
4. Druki Wniosków dostępne są:  

 
 w Wydziale Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Będzinie,  

ul. Jana Sączewskiego 6, pok. 208 (II piętro), 
 na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie w zakładce „Echo  

Seniora”, 
 

5. Wniosek o wydanie „Karty AS – Aktywnego Seniora” rozpatrywany jest w ciągu 
14 dni od daty złożenia wniosku.  

 
§ 4 

 
1. „Karta AS – Aktywnego Seniora” wydawana jest na okres pięciu lat z zastrzeżeniem, 

że jej ważność może upłynąć później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku. 
2. „Karta AS – Aktywnego Seniora” jest imienna, posiada indywidualny numer, termin 

ważności oraz datę jej wydania. 
3. Imienną „Kartę AS – Aktywnego Seniora” otrzymuje każdy uprawniony mieszkaniec 

Powiatu Będzińskiego, który złożył stosowny wniosek.  
4. „Karta AS – Aktywnego Seniora” ważna jest wy łącznie z dokumentem 

potwierdzającym tożsamość ( dowód osobisty lub inny dokument urzędowy 
potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej).  

5. W przypadku utraty lub uszkodzenia „Karty AS – Aktywnego Seniora” osoba, która ją 
posiada lub opiekun prawny może wystąpić z wnioskiem o wydanie jej duplikatu. 

 
 

§ 5 
 
 

1. Posiadacz „Karty AS – Aktywnego Seniora” uprawniony jest do korzystania z ulg i 
przywilejów ujętych w katalogu ulg i przywilejów „Karty AS – Aktywnego Seniora”.  

2. Realizator programu, o którym mowa w § 2 pkt 1 wraz partnerami mają wyłącznie 
prawo ustalania, które usługi objęte są „Kartą AS- Aktywnego Seniora”. 

3. „Katalog usług i przywilejów” w ramach „Karty AS – Aktywnego Seniora” dostępny 
jest: 
 w Wydziale Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana 

Sączewskiego 6, pok. 208 (II piętro), 
 na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie w zakładce „Echo  

Seniora”, 
 

4. W przypadku pozyskania nowych podmiotów, wyrażających chęć współpracy w 
zakresie udostępnienia ulg i przywilejów oferujących wsparcie dla osób w wieku 60 +, 



przyjęty „Katalog ulg i przywilejów w ramach „Karty AS – Aktywny Senior” będzie 
aktualizowany na bieżąco.  
 

§ 6 
 

Organizator może wykluczyć posiadacza „Karty AS- Aktywnego Seniora” z 
korzystania z jej uprawnień ze skutkiem natychmiastowym: 
1. Jeżeli posiadacz „Karty AS – Aktywnego Seniora” nie przestrzega niniejszego 

Regulaminu, 
2. Jeżeli posiadacz „Karty AS – Aktywnego Seniora” podał się za inną osobę wobec 

Organizatora, 
3. W przypadku śmierci posiadacza „Karty AS – Aktywnego Seniora”,  
4. W przypadku rezygnacji posiadacza „Karty AS – Aktywnego Seniora”, którą 

może uczynić w każdym momencie, poprzez złożenia stosownego oświadczenia 
na piśmie zawierającego podpis posiadacza „Karty AS – Aktywnego Seniora”. 

 
§ 7 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia bądź zakończenia działania 

związanego  z wydawaniem „Karty AS – Aktywnego Seniora” w każdym momencie. 
2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia działania związanego z „Kartą AS – 

Aktywnego Seniora”, Organizator zobowiązany jest do zamieszczenia stosownej 
informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz na tablicy 
ogłoszeń w swoich siedzibach w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 oraz przy ul. 
Ignacego Krasickiego 17. 

3. Organizator działania uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego 
Regulaminu w każdym momencie.  

4. W przypadku wprowadzenia zmian niniejszego Regulaminu, o których mowa w pkt 3 
Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu 
ubiegania się o „Kartę AS – Aktywnego Seniora” na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego w Będzinie oraz w wersji papierowej do wglądu w jego siedzibie.  

 
§8 
 

Akceptacja niniejszego Regulaminu w związku w ubieganiem się o „Kartę AS – 
Aktywnego Seniora”: 
1. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych 

zawartych we wniosku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych Dz. U. 2018 r. poz. 1000, 1669 z późn. zm. oraz zgodnie z 
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 - ogólne rozporządzenie o ochronie danych) do celów 



związanych z promocją, realizacją, monitoringiem i ewaluacją Programu, o którym 
mowa w § 2 pkt 1 niniejszego Regulaminu.  

2. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:  
 Administratorem moich danych osobowych jest Starosta Będziński 

reprezentujący Starostwo Powiatowe w Będzinie przy ul. Jana Sączewskieo 6.  
 Moje dane osobowe będą przetwarzane tylko  celu udzielenia wsparcia  

obsługi niniejszego Programu. 
 Moje dane osobowe mogą zostać udzielone innym podmiotom w celu 

ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i 
sprawozdawczością w ramach działania związanego z „Kartą AS – Aktywnego 
Seniora”. 

 Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 
jednoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w działaniu związanym z 
uzyskaniem „Karty AS-Aktywnego Seniora”. 

 Mam prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.  
 

3. Niniejszy Regulamin będzie uznawany za zaakceptowany przez Wnioskodawcę z 
chwilą podpisania wniosku ubiegania się o wydanie „Karty AS – Aktywnego 
Seniora”.  

§ 9  
Wzór „Karty AS – Aktywnego Seniora” przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu.  
 

§ 10 
Wzór Katalogu ulg i przywilejów w ramach „Karty AS – Aktywny Senior” przedstawia 
załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.  

 
 
 
 
 
 


