
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
 
 

NOWODWORSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
 

DANE OSOBOWE: 

NAZWISKO:  

 

IMIĘ: 

 

Adres zamieszkania:  

MIEJSCOWOŚĆ: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ULICA: ……………………………………..…………………………………..NR DOMU …………… NR MIESZKANIA …………….. 

 

DATA URODZENIA  

 

TELEFON  

 

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PROSZĘ O PRZYJĘCIE MNIE NA POCZET SŁUCHACZY NOWODWORSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. 

GRUPA CENTRUM   

GRUPA OSIEDLE MŁODYCH  

GRUPA MODLIN STARY 

 

 

  

Podpis: ………………………………………………….………………..               Data: ……………………………………….. 

 

 

 

 

                

 
 

              

D D - M M - R R R R 

           



OŚWIADCZENIA 
 

1) Oświadczam, że znany mi jest REGULAMIN Nowodworskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku  i zobowiązuje się do jego przestrzegania.  
 

2) Oświadczam, że biorę na siebie całą odpowiedzialność w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń 
losowych podczas uczestnictwa w zajęciach Nowodworskiego Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 

 
3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  słuchaczy 
Nowodworskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na rok akademicki  2019/2020 oraz w 
uczestniczeniu w jego bieżącej działalności  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) - dalej RODO. 

 
4) Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

a) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby rekrutacji słuchaczy 
Nowodworskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na rok akademicki 2019/2020                                         
i uczestniczeniu w jego bieżącej działalności.  

b) podanie danych jest dobrowolne, 
c) dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z rekrutacją słuchaczy 

Nowodworskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na rok akademicki 2019/2020                                       
i uczestniczeniu w jego bieżącej działalności.,  

d) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 
 

5) Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Stowarzyszenie 
„Rodzice z Klasą” organ prowadzący Nowodworski Uniwersytet Trzeciego Wieku ( zwane dalej 
„Administratorem”) dla celów promocyjnych, związanych z działalnością Administratora. Niniejsza 
zgoda wyrażona jest dobrowolnie, na okres do odwołania lub wniesienia sprzeciwu. Niniejsza zgoda 
nie jest ograniczona terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji,                                           
w szczególności drukowane materiały promocyjne, filmy, reklamę w gazetach i czasopismach oraz 
w Internecie itp. Wizerunek mój może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, 
lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Niniejsza zgoda dotyczy 
wszelkich zdjęć i filmów z moim udziałem wykonanych podczas zajęć edukacyjnych, uroczystości, 
wycieczek itp. Odbywających się w ramach Nowodworskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na 
zlecenie Administratora. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również                                                   
o wynagrodzenie ( istniejących i przyszłych) z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na 
potrzeby jak w oświadczeniu. 

 

Akceptuję wszystkie w/w punkty oświadczenia: 

 

 

Podpis: ……………………………….……………..    Data: …………………………………………… 

 

Osoba przyjmująca oświadczenie: …………………………………………………………………………. 

 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku 
z procesem  rekrutacji  słuchaczy Nowodworskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku  w  roku akademickim 2019/2020 oraz uczestniczeniu w jego bieżącej 

działalności. 

 

Zgodnie z art. 14 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Rodzice z Klasą”                      

ul. Szarych Szeregów 2 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email 

kontakt@rodzicezklasa.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu, daty urodzenia, 

adresu zamieszkania, bądź adresu e-mail będą przetwarzane w celu rekrutacji i realizacji 
projektu Nowodworskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 
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; 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

5. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą 
służyły do profilowania 

6. Dane osobowe będą przekazywane jedynie pracownikom administratora danych oraz nie 
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas udzielonego upoważnienia tj. na czas 
trwania roku akademickiego 2019/2020 

8. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, przechowywane będą przez okres 
przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w sytuacji, 
kiedy będzie to dopuszczalne przepisami prawa. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych. 

 

 

 

Podpis: ……………………………….……………..    Data: …………………………………………… 

 

 

 




