
 

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  2021/2022 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 2021/2022                                         

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 2021/2022                                       

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 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: ……………………………….……………..    

 

 

Podpis osoby przyjmującej oświadczenie: …………………………………………………………………………. 


