POROZUMIENIE
zawarte w dniu ...............................
Na podstawie § 2 ust. 2 załącznika do uchwały nr XXVIII/220/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia
21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia programu Będzińska Karta Seniora
pomiędzy
Miastem Będzin – Urząd Miejski w Będzinie, 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20, posiadającym
NIP 6250014503, REGON 000515649, reprezentowanym przez:
Łukasza Komoniewskiego – Prezydenta Miasta Będzin,
zwanym dalej „Organizator”
a
…................................................................ z siedzibą w ….................................................................,
posiadającym REGON...................................., NIP....................................... reprezentowanym przez:
1. ….........................................
2. ….........................................
zwanym dalej „Partnerem”, o następującej treści:

§1
Partner włącza się do realizacji, w okresie od dnia zawarcia niniejszego porozumienia na czas
nieokreślony, Programu Będzińska Karta Seniora skierowanego do osób powyżej 60 roku życia,
zamieszkałych na terenie miasta Będzina, realizowanego przez Miasto Będzin w ramach przyjętej
uchwały Nr XXVIII/220/2016 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 21 grudnia 2016 roku.
§2
Partner wprowadza nieodpłatnie do swojej oferty dla posiadaczy imiennych Będzińskich Kart
Seniora następujące rabaty, ulgi i zwolnienia:
…............................................................................................................................................................
……........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
§3
Partner zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych posiadaczy Karty zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.
2016 r., poz. 922).

§4
Partner zobowiązuje się do podania Organizatorowi raz do roku informacji, ile osób skorzystało
z rabatów, ulg i zwolnień oferowanych przez Partnera nie później niż do dnia 15 lutego roku
następnego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.
§5
Organizator zobowiązuje się do zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Będzinie informacji na temat rabatów, ulg i zwolnień oferowanych przez Partnera
dla posiadaczy Będzińskiej Karty Seniora wraz z danymi teleadresowymi Partnera.
§6
Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów powstałych w związku z realizacją
niniejszego Programu. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego porozumienia, których nie
udało się rozwiązać w sposób polubowny, rozpatrywane będą przez Sąd właściwy według siedziby
Organizatora.
§7
Każdej ze stron porozumienia przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszego porozumienia
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§8
Partnerzy nie mogą przenosić na inne podmioty praw i obowiązków wynikających z niniejszego
Porozumienia.
§9
Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

...…........................................
Data i podpis Organizatora

...…........................................
Data i podpis Partnera

