REGULAMIN „KARTY ABSOLWENTA UKSW”

PREAMBUŁA
Niniejszy regulamin „Karty Absolwenta UKSW” sporządzony został w oparciu o porozumienie
o współpracy nr BAP – 45/01/12 z dnia 06 czerwca 2012 r. pomiędzy Uniwersytetem Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół UKSW. Głównym
celem Programu „Karta Absolwenta UKSW” prowadzonego przez Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest budowanie i utrzymanie więzi UKSW z Absolwentami
Uczelni poprzez oferowanie im atrakcyjnych przywilejów, m.in. w postaci możliwości korzystania
z różnorodnych rabatów na usługi i towary wielu znanych firm.
I.

OPIS PROGRAMU „KARTA ABSOLWENTA UKSW”
§1
1. „Karta Absolwenta UKSW” w Warszawie, zwana dalej kartą, jest formą identyfikacji
Uczestników Programu.
Karta składa się z dwóch stron:
awers karty zawiera zdjęcie starego budynku ATK/UKSW, nazwę projektu: „Karta Absolwenta
UKSW”, wytłoczone: imię i nazwisko posiadacza karty oraz jej numer przypisany do
Uczestnika,
2. rewers karty zawiera wtopione w zielone tło godło UKSW, adres internetowy:
www.absolwenci.uksw.edu.pl oraz informację o charakterze ogólnym. Pod informacją znajduje
się cieniowany pasek, na którym widnieje napis: „Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
UKSW”.
3. Wizualizacja karty znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
§2
1. Posiadaczowi karty przysługuje prawo do korzystania z wszelkich zniżek udzielanych przez
Partnerów Programu, na mocy umów zawartych z UKSW. Może on także brać udział
w losowaniu nagród (np. voucherów na grę w kręgle) dostarczanych przez Partnerów UKSW.
2. Aktualny spis zniżek oraz lista aktywnych Partnerów znajduje się na stronie internetowej:
www.absolwenci.uksw.edu.pl/partnerzy_karty.
3. Wykaz firm udzielających zniżek oraz ich wysokość mogą ulec zmianie, o czym informacja
zostanie zamieszczona na w/w stronie internetowej, na co najmniej 48 godzin przed
wprowadzeniem modyfikacji.
4. W przypadku wycofania się punktu partnerskiego z Programu wcześniej uznawane w nim
rabaty na podstawie karty mogą nie być uznawane.
5. Uczestnik Programu może korzystać także z:
1) dostępu do informacji o ciekawych wydarzeniach na UKSW,
2) zaproszeń na imprezy organizowane specjalnie dla Absolwentów,
3) innych rabatów i promocji.
6. Przed dokonaniem zakupów należy pokazać sprzedawcy kartę oraz upewnić się, że w tym
punkcie karta jest respektowana.
7. Każdy Partner Programu ma obowiązek udzielić rabatu w wysokości i na zasadach określonych
w umowie z UKSW.
8. Fakty nierespektowania karty przez punkty partnerskie Uczestnik Programu powinien zgłaszać
pod adres e- mail: aip@uksw.edu.pl
9. Organizatorzy Programu mają prawo do zakończenia projektu w każdym czasie. W takim
przypadku wszystkie wydane karty rabatowe ulegają unieważnieniu.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „KARTA ABSOLWENTA UKSW”

II.
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

§3
Jednostką uprawnioną do wydawania karty jest Biuro Karier UKSW, zwaną dalej „BK UKSW”.
W celu otrzymania karty należy wydrukować i wypełnić, znajdującą się na stronie
www.absolwenci.uksw.edu.pl/zamow_karte, Deklarację Członkowską, następnie dostarczyć ją
na adres jednostki UKSW uprawnionej do wydawania karty.
Posiadaczami karty mogą stać się osoby, które wstąpiły do Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjaciół Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz uzyskały na
ATK/UKSW stopień licencjata, inżyniera, magistra, doktora lub są studentami V roku studiów
jednolitych magisterskich, studentami II roku studiów II stopnia, studentami III roku studiów
I stopnia, absolwentami studiów podyplomowych na UKSW.
W/w osoby podczas składania zamówienia na kartę muszą dostarczyć dokument (lub jego
skan), poświadczający fakt spełnienia jednego z w\w warunków. Ponadto studenci III i V roku
w ciągu dwunastu miesięcy od momentu otrzymania karty muszą dostarczyć dokument
poświadczający fakt ukończenia studiów.
Uczestnictwo w programie „Karta Absolwenta UKSW” oznacza przystąpienie do
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół UKSW.
Członkostwo w Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół UKSW wiąże się z opłatą składki
rocznej w wysokości 20 zł (płatność na konto Stowarzyszenia w Banku PKO SA w Warszawie
nr 18 1240 1082 1111 0010 1266 4086).
Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wydania karty osobie, która nie jest
Absolwentem, ale z uzasadnionych powodów taką kartę może bądź powinna posiadać.
Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.
Uczestnik Programu w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w projekcie, składając
pisemną rezygnację, która wiąże się z koniecznością zwrotu karty.
UŻYTKOWANIE „KARTY ABSOLWENTA UKSW”

III.

§4
1. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne.
2. Karta, wydawana bezterminowo na czas trwania Programu, ważna jest od momentu przekazania
jej Absolwentowi przez UKSW.
3. Uczestnik Programu nie może udostępniać karty osobom trzecim.
4. Karta nie jest kartą płatniczą, kredytową oraz żadną inną formą płatności.
5. Fakt utraty karty należy niezwłocznie zgłosić pod adres e-mail: aip@uksw.edu.pl.
6. Uczestnik Programu może ubiegać się o płatny duplikat karty o tym samym numerze,
poprzedzonym jednak symbolem D w przypadku:
1) zgubienia lub kradzieży karty,
2) zmiany nazwiska (pod warunkiem oddania karty z nieaktualnym nazwiskiem),
3) zniszczenia karty (pod warunkiem zwrotu zniszczonej karty).
7. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 20 zł.

IV.

BAZA DANYCH UCZESTNIKÓW PROGRAMU

§5
1. Przystąpienie do Programu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na wykorzystanie,
przetwarzanie, gromadzenie danych zawartych w Deklaracji Członkowskiej przez Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dla celów związanych z funkcjonowaniem
Programu.
2. Dane Uczestników Programu gromadzone są w elektronicznej Bazie uczestników programu
„Karta Absolwenta UKSW”, zwanej dalej bazą.

3. Prawo do gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i publikowania danych osobowych
Uczestników zgromadzonych w bazie ma wyłącznie Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie.
4. Dane teleadresowe Absolwentów, znajdujące się w bazie, udostępniane są wyłącznie
Uczestnikom Programu za zgodą osób, których dane dotyczą.
WARUNKI WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI

V.

§6
1. Wyboru Partnera Programu dokonują pracownicy BK UKSW.
2. Uczestnicy Programu mogą zgłaszać swoje propozycje na adres e-mail: aip@uksw.edu.pl
3. Partner Programu udziela jego Uczestnikom rabatów/przywilejów na zasadach określonych
w odrębnej umowie i opisanych na stronie internetowej:
www.absolwenci.uksw.edu.pl/partnerzy_karty.
4. Przedstawiciel Partnera Programu ma prawo prosić właściciela karty o okazanie samej karty,
jak również dowodu tożsamości w postaci: dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu.
5. W sytuacji, kiedy właściciel karty odmówi pokazania karty lub dokumentu tożsamości,
Przedstawiciel Partnera Programu może odmówić udzielenia rabatu na wybraną usługę lub
towar.

VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§7
1. UKSW w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
2. Wszelkie spory wynikające z używania karty rozstrzygane będą przez koordynatora Programu,
będącego pracownikiem BK UKSW.
3. Odwołanie od decyzji wydanej przez pracownika BK UKSW składa się do prorektora
właściwego ds. studenckich i kształcenia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
4. Strony porozumienia o współpracy nr BAP – 45/01/12 z dnia 06 czerwca 2012 r. zgodnie
wyrażają akceptację treści przedmiotowego regulaminu i ustalają, że wchodzi on w życie
z dniem podpisania.

