
                DEKLARACJA  
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W GRĘBOCICACH  

 
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grębocicach                  

w roku akademickim 2020/2021. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem UTW w Grębocicach. Jednocześnie 

zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności UTW. 

 

Nazwisko                     

 

Imię                     

 

Data urodzenia 
/dd-mm-rrrr/ 

  _ 
 

  _     

Pesel            

 

Miejsce urodzenia                     

Imię ojca  
 

           

 

Wykształcenie  Wyższe  Średnie  Zawodowe  Inne 

Czy pracujesz 

zawodowo? 
 

Tak        

 

Nie       
Czy posiadasz 

legitymację emeryta? 
 

Tak        

 

Nie       
Czy posiadasz 

legitymację rencisty? 
 

Tak        

 

Nie       

 

Adres zamieszkania ul. 
 

Kod   _     

Nr 
 

      (Miejscowość) 

 

Telefon          Kom.          

 

Adres e-mail:  …………………………………………………………………………………. 

Moje zainteresowania i pasje : ……………………………………………………………….. 

preferowane godziny zajęć – do południa    - po południu   

                                                                            *zaznacz właściwe  

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury  

i Bibliotekę w Grębocicach w celu  realizacji zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grębocicach.  



Informuję, że zostałam/em poinformowany/a, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje  

mi prawo dostępu do treści danych , poprawienia ich oraz żądania ich usunięcia jak również 

wycofania powyższej zgody. 

                                               ……………………………………………………………….. 

                                data i czytelny podpis  

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  

95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, iż: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gminny Ośrodek Kultury i 

Bibliotekę w Grębocicach, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod numerem telefonu 

76 835 88 01 lub e-mail: iodo@nsi.net.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji, współpracy i 

sprawozdawczym, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia placówki. 

5) Dane osobowe  będą przekazywane np. do Urzędu Gminy w Grębocicach, Starostwa 

Powiatowego, Urzędu Marszałkowskiego, Federacji UTW. 

6) posiada Pani/Pan prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie, żądania od 

administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą / nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego. 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

10) Zgoda obowiązuje na czas członkowstwa. 

 

 

 

 


