DEKLARACJA CZŁONKA STOWARZYSZENIA
ZBĄSZYNECKI UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU (ZUTW)
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków stowarzyszenia Zbąszynecki
Uniwersytet Trzeciego Wieku.(1)
1. Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się ze Statutem ZUTW i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
2. Oświadczam, iż mając świadomość wystąpienia ryzyka nieszczęśliwego wypadku, któremu mogę ulec w
drodze na zajęcia ZUTW i w drodze powrotnej, nie będę składać roszczeń z tego tytułu wobec organu
prowadzącego ZUTW.
3. Dane osobowe:
- Nazwisko i Imię …………………………………………………………......................................

- Data urodzenia ………………………………………...................................................
- Adres zamieszkania ……………………………………………………......................................
- Telefony kontaktowe ………………………….E- mail ……………………………………….
4. Chciałbym skorzystać z zajęć (wybrane proszę oznaczyć w ciemnym polu znakiem X)

GRUPA ZAJĘCIOWA
NORDIC WALKING

Opłata Deklaruję
miesięczna udział

0

GIMNASTYKA REHABILITACYJNA

10 zł

GRY I ZABAWY UMYSŁOWE

10 zł

GRUPA ROWEROWA
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
GRUPA EDUKACYJNO-KRAJOZNAWCZA

0
10 zł
0

ZAJĘCIA WOKALNE

5 zł

JĘZYK
ANGIELSKI

Grupa I

10 zł

Grupa II

10 zł

JĘZYK
NIEMIECKI

Grupa I

10 zł

Grupa II

10 zł

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

10 zł

INNA
(jaka?)
1)

Złożenie deklaracji jest równoznaczne z obowiązkiem wniesienia opłaty wpisowego.

…………………………………………..
(miejscowość i data)

………………………………….
(podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem danych jest Prezes Stowarzyszenia Zbąszynecki Uniwesrytet Trzebiego Wieku z
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
siedzibą w Zbąszynku (66-210) przy ulicy Kosieczyńskiej 4.
DANE KONTAKTOWE
Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
ADMINISTRATORA
Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w działaniach realizowanych na rzecz
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA
członków stowarzyszenia, na podstawie statutu stowarzyszenia.
PRAWNA
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych
osobowych (artykuł 6.1 a RODO).
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być
ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie
ODBIORCÓW DANYCH
przepisów prawa.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

PRAWO WNIESIENIA SKARGI
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI
PODANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a
także prawo do przenoszenia swoich danych.
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało
niemożnością udziału w organizowanych działaniach.

Oświadczam, iż zapoznałem (-am) się z klauzulą informacyjną.

…………………………
(czytelny podpis)

