
…………………………………………………..……….. 
 Imię i Nazwisko - PESEL 
 
 
……………………………………….………..………….. 
Adres korespondencyjny 
 
 
…………………………………………………………….. 
 Telefon / e-mail 
 

 
 
 

Deklaracja słuchacza 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Stawie 

 
Niniejszym deklaruję wstąpienie w poczet słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Nowym Stawie, a tym samym zobowiązuję się do: 

1. przestrzegania postanowień wewnętrznych regulaminu UTW,  
2. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów UTW, 

 
 
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych do celów związanych z 
działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nowy Staw, dnia …………………......  
 
….………………………….…………………………… 
 Podpis 
 
 



W roku akademickim 2019/2020 deklaruję uczestnictwo w zaznaczonych 
 zajęciach: 
Deklaracja uczestnictwa w zajęciach UTW w Nowym Stawie 
Wykładowca Moduł dydaktyczny Forma zajęć TAK/NIE 

 JĘZYK NIEMIECKI   
mgr Stanisław 
Musiaka 

JĘZUK ANGIELSKI Wykłady, ćwiczenia  

mgr Marcin Bochan PORADY PRAWNE Porady indywidualne  
mgr Małgorzata 
Woźniak 

ZAJĘCIA FITNESS Ćwiczenia  

Dagmara 
Pawłowska 

WARSZTATY 
KREATYWNE (rękodzieło) 

Ćwiczenia  

Dagmara 
Pawłowska 

MALARSTWO I RYSUNEK Wykłady i ćwiczenia  

mgr Ewa Przytuła NORDICK WALKING („W 
zdrowym ciele zdrowy 
duch”) 

Ćwiczenia  

Jacek Suchiński TANIEC TOWARZYSKI   

 SOLANKI - GRUDZIĄDZ   
 BASEN - ELBLĄG Ćwiczenia  
 gastronomia   

 
a) IMIĘ I NAZWISKO....................................................................................................... 
 
b) nr telefonu …..................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 6 do Polityki  

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowostawskie Centrum Kultury i 
Biblioteki z siedzibą w Nowym Stawie, 82-230, ul. Jana Pawła II 2. 

2. inspektorem ochrony danych w Nowostawskim Centrum Kultury i Biblioteki jest Pan 
Krzysztof Pukaczewski, pukaczewski@hotmail.com  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z bieżącą działalnością 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie  Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.   

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 
…................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 

7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Placówki Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9. podanie przez Pana/Panią 
danych osobowych jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa  w zajęciach Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.  

mailto:pukaczewski@hotmail.com

