
Załącznik
do  Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku

im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach
działającego w Łosickim Domu Kultury

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU
w Łosickim Domu Kultury

Imię/imiona i nazwisko/nazwiska uczestnika: 
………………………………………………………….………………………………………………………………...……..…

Data urodzenia uczestnika: ___.___.______ r.

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………..…..………………...........

Telefon kontaktowy: …………………………………….……………………...........………………………………….

Adres e-mail: ……………………………………………...………………………………………………..…….…………..
Deklaruję zdobywanie wiedzy i umiejętnos!ci w sposo! b systematyczny, uczestniczenie w zajęciach
zgodnie z planem zajęc!, przestrzegania ustalen!  Zarządu Rady Słuchaczy, koordynatoro! w UTW i
Dyrektora  ŁDK,  przestrzegania  zasad  ustalonych  przez  Dyrektora  ŁDK  przy  korzystaniu  z
obiekto! w  i  urządzen!  technicznych  ŁDK,  przestrzegania  norm  i  zasad  kultury  osobistej  w
miejscach publicznych, poszanowania i dbałos!ci o mienie ŁDK i instytucji wspo! łpracujących oraz
postępowania zgodnie z zasadami wspo! łz/ycia społecznego

Os!wiadczam, z/e zapoznałem się/zapoznałam się* z „Regulaminem Uniwersytetu Trzeciego Wieku
działającego w Łosickim Dom Kultury” i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Os!wiadczam, z/e  zapoznałem się/zapoznałam się* z  cennikiem zajęc!  i  zobowiązuję się uiszczac!
opłatę za zajęcia do 10. dnia kaz/dego miesiąca za miesiąc, w kto! rym odbywają się zajęcia goto! wką
lub przelewem (dotyczy zajęć płatnych) lub według ustalonego harmonogramu opłat. Jestem
świadomy/świadoma* egzekwowania  zobowiązan!  w  przypadku  nieuregulowania  płatnos!ci
nalez/nych ŁDK.

Os!wiadczam,  z/e  wyrażam  zgodę/nie  wyrażam  zgody*  na  otrzymywanie  drogą  mobilną  (SMS,
MMS) i mailową ogłoszen!  i informacji związanych z działalnos!cią Łosickiego Domu Kultury.

………………………………………..                 ..………………....……...……………….…
miejscowos!c!, data               podpis uczestnika

 

* niepotrzebne skreślić



* niepotrzebne skreślić

Oświadczam, iż zostałem poinformowany/zostałam poinformowana* o tym, że:

zgodnie z art.  13  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oso! b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogo! lne  rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwane dalej RODO
1) administratorem moich danych osobowych jest Łosicki Dom Kultury z siedzibą w Łosicach przy

ul. Piłsudskiego 4 (kod pocztowy: 08-200), tel. 83 359-05-09); 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Łosickim Domu Kultury jest moz/ liwy pod adresem e-

mail: inspektor@cbi24.pl; 
3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązywania kontaktu, uczestnictwa w zajęciach

i/lub  udzielenia  odpowiedzi,  w  celu  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciąz/ącego  na
administratorze oraz w celach pozostałych, bezpos!rednio związanych z działalnos!cią statutową
administrator a– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

4) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiso! w prawa;

5) moje dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania danego roku kulturalno-os!wiatowego,
a następnie przechowywane przez okres 1 roku kulturalno-os!wiatowego, tj. od 1 paz!dziernika do
30 wrzes!nia roku następnego;

6) przysługuje  mi  prawo  dostępu  do  moich danych  osobowych,  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych,
w przypadkach okres! lonych w przepisach RODO;

7) przysługuje  mi  prawo do  cofnięcia  zgody w  dowolnym  momencie  bez  wpływu na  zgodnos!c!  
z prawem przetwarzania, kto! rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) przysługuje  mi  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony
Danych Osobowych;

9) podanie moich danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym, by
byc! członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łosicach. 

Data i podpis uczestnika: ____._____.20_____ r.,     .................................................................................................
                                                                                                    czytelny podpis słuchacza (uczestnika) UTW

____________________________________________________________________________________________________________________________
Ponadto wyraz/am zgodę na publikacje mojego wizerunku i moich prac powstałych podczas zajęc!,

nagran!  muzycznych  bądz!  filmowych  moich  …………………………………............……………………………………..
                                                                                                                                  imiona i nazwisko uczestnika zajęć

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celach dokumentacyjnych, merytoryczno-statystycznych,
informacyjnych i  promocyjnych związanych z  działalnos!cią  Łosickiego Domu Kultury,  w tym takz/e  na
stronie internetowej ŁDK oraz na innych stronach internetowych, w wydawnictwach zwartych, prasie i
mediach.
Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie wskazanego zdjęcia
za pos!rednictwem dowolnej techniki, w dowolnym celu, zgodnym z obowiązującym prawem. Jednoczes!nie
os!wiadczam,  z/e  zrzekam  się  wszelkich  moich  praw  związanych  z  kontrolą  i  zatwierdzaniem
kaz/dorazowego wykorzystania zdjęcia, a takz/e w przypadku wykorzystania go w celu łączenia z innymi
obrazami  za  pos!rednictwem  technik  cyfrowych  lub  wszelkich  technik  plastycznych  
i graficznych, kolaz/u, zmiany kolorystyki i nasycenia barw.

………..............……………….……..…………….………………………………………
                        czytelny podpis słuchacza (uczestnika) UTW




