
            
 DEKLARACJA SŁUCHACZA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU  

 

Imię i nazwisko słuchacza: __________________________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania: _______________________________________________________________________________________ 

Rok urodzenia: ___________________________________________________________________________________________ 

Numer telefonu lub : E-mail: _________________________________________________________________________________ 

1. Oświadczam, że potwierdzam wolę kontynuowania*/zapisania się* na Uniwersytet Trzeciego Wieku w Imielinie w roku 

akademickim 2020/2021, prowadzonym przez Miejskie Centrum Kultury w Imielinie we współpracy z Uczelnią Nauk 

Społecznych w Łodzi oraz firmą Szkoleniowo-Konsultingowa „Nowe Perspektywy” Ilona Duda w Zabrzu. 

*proszę podkreślić, czy jest to kontynuacja, czy wpisanie się po raz pierwszy 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Imielinie, w szczególności 

zobowiązuje się dokonania opłaty czesnego z tytułu uczestnictwa w zajęciach w wysokości 60,00 złotych za semestr najpóźniej 

do dnia:  semestr zimowy - 30.11.2020r., semestr letni – 31.03.2021r. 

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe : 

34 2490 0005 0000 4530 6515 4758 

W tytule wpłaty należy wpisać „UTW Imielin, imię i nazwisko słuchacza.” 

3. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

a) brak wpłat czesnego powoduje regulaminową konsekwencję wykreślenia mnie ze społeczności słuchaczy UTW w Imielinie. 

b) zobowiązuję się uczestniczyć w każdych zajęciach wykładowych oraz zadeklarowanych zajęciach warsztatowych UTW  

w Imielinie. Potwierdzeniem obecności jest podpisana przez słuchacza lista, która dokumentuje stan faktyczny korzystania 

z tej formy oferty edukacyjnej. 

4. Deklaruję chęć uczestniczenia w zajęciach warsztatowych : 

Warsztatu treningu pamięci   Warsztaty taneczno-ruchowe  

Lektorat języka angielskiego   Pilates – gimnastyka dla kręgosłupa  

Lektorat języka niemieckiego   warsztaty dietetyczno - kosmetologiczne  

(wybrane zajęcia proszę zaznaczyć poprzez postawienie znaku X, lub podkreślenie wybranego warsztatu) 

5. Wyrażam / Nie wyrażam* zgodę/y na upublicznienie mojego wizerunku utrwalonego w formie zdjęć w lokalnej prasie, na 

stronie internetowej oraz portalach internetowych Gminy Imielin w celach związanych z promocją UTW w Imielinie. Udzielenie 

zgody ma charakter dobrowolny i może być wycofane w każdym czasie. 

*proszę podkreślić właściwe 

 

Imielin, dnia ________________________                                                    ___________________________________ 

                                                                                                                                            Podpis Słuchacza            



Klauzula informacyjna 

W związku z podpisaniem Deklaracji Słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku (dalej jako: „UTW”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust . 2 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 

maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 954 ) 

1. Administrator danych. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Imielinie z siedzibą w Imielin (41-407) przy ul. Imielińskiej 

92 (dalej jako “MCK”), które reprezentuje Dyrektor.   

2. Inspektor ochrony danych. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Krzysztofa Gołby, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 

związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

a. pod adresem poczty elektronicznej: iodmck@imielin.pl 

b. pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych. 

Dane osobowe są przetwarzane w celu: 

a. realizacji potrzeb niezbędnych do przeprowadzenie rekrutacji na słuchacza UTW – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

(„działania przed zawarciem umowy”, tj. w szczególności odebranie deklaracji słuchacza UTW); 

b. realizacji procesu dydaktycznego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO („wykonanie umowy” – tj. w szczególności 

przygotowywanie listy obecności, kontakt z słuchaczami); 

c. przyjmowania i rozliczenia opłat z tytułu czesnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

d. realizacja obowiązków prawnych wnikających z przepisów podatkowych oraz rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO (tj. w szczególności w celu rozliczenia pobranych opłat z tytułu czesnego). 

Słuchacze UTW mogą zostać poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie ich wizerunku, w tym wyrażenie zgody na rozpowszechnianie 

tego wizerunku. Udzielenie takiej zgody jest zawsze dobrowolne, a przetwarzanie danych osobowych przez MCK odbywa się wtedy na art. 

6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Odbiorcy danych osobowych. 

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa 

oraz podmiotów współpracujących z MCK, w szczególności dane mogą być przekazywane podmiotom, z którymi MCK prowadzi UTW. 

Zdjęcia zawierające wizerunki słuchaczy UTW mogą być zamieszczane na prowadzonych przez MCK portalach społecznościowych i w tym 

zakresie przekazywane do podmiotów prowadzące te portale. 

5. Okres przechowywania danych osobowych. 

a. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane 

lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 

b. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, 

chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

c. W zakresie wizerunku, dane będą przetwarzana do momentu ewentualnego wycofania zgody. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych. 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 

a. dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

c. usunięcia swoich danych osobowych, 

d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

e. przenoszenia swoich danych osobowych, 

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 

7. Prawo do cofnięcia zgody. 

W zakresie przetwarzania danych osobowych, których podstawą prawną jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych (wizerunek), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych Twoich 

osobowych do momentu jej wycofania. 

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Informacja o przekazywaniu danych do Państw trzecich 

W zakresie w jakim zdjęcia, obejmujące Pani/Pana wizerunek, będą przekazywane na portal społecznościowe prowadzone przez MCK może 

dochodzić do transferu danych do państw trzecich do serwisów należących do międzynarodowych organizacji, takich jak Facebook czy 

Google. MCK informuje, że podmioty te przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskały niezbędny certyfikat. Dodatkowo 

nawiązanie takiej współpracy przez MCK jest każdorazowo poddawane osobnej analizie i badane pod kątem bezpieczeństwa przetwarzania 

danych (niezależnie od uczestnictwa w ww. Programie) 

10. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi wymóg zawarcia umowy, tj. jest warunkiem uczestnictwa w UTW. Nieprzekazanie 

danych osobowych będzie równoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w zajęciach organizowanych w ramach UTW. 

mailto:iodmck@imielin.pl

