Załącznik
do Zarządzenia Nr Or-IV.0050.4.2019
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

Regulamin Programu
„Jastrzębska Karta Przedsiębiorcy”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1. Karcie – oznacza to Jastrzębską Kartę Przedsiębiorcy;
2. Programie – należy przez to rozumieć Program „Jastrzębska Karta Przedsiębiorcy”;
3. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która
na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego uczestniczy w Programie;
4. Partnerze – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, instytucję otoczenia biznesu lub podmiot
administracji publicznej, który zawarł z Organizatorem porozumienie, otrzymał certyfikat i
wprowadził dla Uczestników programu system ulg i/lub udogodnień;
5. Organizatorze – należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju;
6. Ulgach – należy przez to rozumieć zniżki i udogodnienia oferowane przez Partnera dla
Uczestników.
§2
1.
2.
3.
4.

Celem realizacji Programu jest wspieranie przedsiębiorczości, poprzez tworzenie sprzyjających
warunków do prowadzenia biznesu, w szczególności zmniejszenia barier w prowadzeniu własnej
działalności gospodarczej.
Program umożliwia udzielanie przez Partnerów ulg Uczestnikom.
Program realizowany jest przez czas nieokreślony.
Udział w programie jest bezpłatny.
Rozdział II
Uczestnik
§3

1. Rekrutacja Uczestników jest prowadzona w sposób ciągły na podstawie formularza
zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, złożonego w siedzibie
Organizatora.
2. Uczestnikiem programu może zostać każda osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) nie dłużej niż dwa lata prowadzi działalność gospodarczą, w której jako główne miejsce
wykonywania działalności gospodarczej wskazano miasto Jastrzębie-Zdrój (na podstawie
danych zawartych w CEIDG),
2) złożyła u Organizatora prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy,
3) wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym dla celów realizacji programu, zgodę na dostęp do tych danych przez
Partnerów, 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), zgodnie z
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) oraz złożyła oświadczenie o
zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptację.
3. Osoba, która spełnia łącznie warunki, o których mowa w ust. 2 otrzymuje Kartę.
Rozdział III
Jastrzębska Karta Przedsiębiorcy
§4

1. Karta wydawana jest imiennie w terminie do 30 dni od złożenia formularza, po jego akceptacji. O
możliwości odbioru Karty pracownik Organizatora informuje Uczestnika telefonicznie lub pocztą
elektroniczną.
2. Karcie nadany jest numer na podstawie rejestru prowadzonego przez Organizatora.
3. Do odbioru karty niezbędne jest okazanie dowodu osobistego.
4. Karta jest potwierdzeniem posiadania uprawnień do korzystania z ulg. Wzór Karty określa
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu
5. Karta jest respektowana tylko w punktach wskazanych przez Partnerów za okazaniem dowodu
tożsamości opatrzonego zdjęciem.
6. Karta określa termin jej ważności. Termin ważności karty upływa po dwóch latach od daty jej
wystawienia przez Organizatora.
7. Karta jest nieważna:
1) po upływie terminu jej ważności,
2) w przypadku wykreślenia działalności gospodarczej z CEIDG,
3) zmiany adresu głównego miejsca prowadzenia działalności poza teren miasta JastrzębieZdrój.
8. Uczestnik programu jest zobowiązany do zwrotu karty organizatorowi w przypadku, o którym
mowa w ust.. 7 pkt 2 lub 3.
9. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Uczestnik może złożyć wniosek o wydanie duplikatu
Karty. Wydanie duplikatu jest bezpłatne.
10. Uczestnicy nie mogą użyczać Karty osobom trzecim. W przypadku posługiwania się Kartą przez
osoby nieuprawnione Partner ma prawo zatrzymać kartę i przekazać ją do Organizatora.
Rozdział IV
Partnerzy
§5
1. Partnerzy mogą zgłaszać chęć udziału w Programie poprzez złożenie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 3 niniejszego regulaminu w siedzibie Organizatora.
2. Udział Partnerów w programie jest dobrowolny.
3. Potwierdzeniem uczestnictwa Partnerów w programie jest porozumienie, którego wzór stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu oraz certyfikat, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego regulaminu.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 będą wydawane w terminie do 30 dni od złożenia
formularza zgłoszeniowego, po jego akceptacji.
5. Spis Partnerów oraz ulgi przez nich stosowane zostaną opisane przez Organizatora na stronie
internetowej – www.kp.jastrzebie.pl .
Rozdział V
Organizator
§6
1. Organizator zapewnia pełną ochronę poufności danych osobowych uczestników zgodnie z art. 6
ust. 1 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 osobowych) w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych
w Programie Organizator informuje, że:
• Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, ul.
Pszczyńska 134, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, adres e-mail: sekretariat@pupjastrzebie.pl (dalej
jako „ADO”).
• ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Pana Wacława Knura, z którym
można się skontaktować pod adresem ul. Pszczyńska 134, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, adresem
mailowym: iod@pupjastrzebie.pl.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do tego na
podstawie przepisów prawa, dane osobowe Uczestników mogą zostać udostępniane Partnerom
Programu w celu nawiązania współpracy,
• Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016,
• Okres przechowywania danych osobowych będzie zgodny z obowiązującą u Organizatora
instrukcją kancelaryjną lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,
2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Organizator zobowiązuje się do:
1) poniesienia kosztów związanych z organizacją Programu,
2) prowadzenia Programu w sposób rzetelny i zgodny z niniejszym regulaminem,
3) promowania Programu.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§7
1. Organizator nie odpowiada za spory wynikłe w związku z realizacją Programu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

