
     KARTA ZAPISU                               
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rzgowie przy Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Rzgowie 

DANE  OSOBOWE   

Nazwisko i imię  

 

Adres zamieszkania  

 

PESEL  

 

Numer kontaktowy  

 

Wykształcenie  

DEKLARUJĘ AKTYWNOŚĆ W NASTĘPUJĄCYCH SEKCJACH: 

 EDUKACYJNA     

 INFORMATYCZNA    

 KULTURALNA     

 REKREACJA RUCHOWA   

 TURYSTYCZNA    

 INNA SEKCJA (podkreślić jaka): TEATRALNA, TANECZNA; MALARSKA; WOKALNA; 
RĘKODZIEŁA, KULINARNA, .................................................................................................................... 
 

Deklarac ja  

Deklaruję przynależność do grona członków-Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzgowie przy 

Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie i opłacenie wpisowego oraz corocznej składki. 

Zobowiązuję się do popierania i propagowania celów Uniwersytetu oraz przestrzegania-

uchwalonego przez Ogólne Zebranie Regulaminu i innych postanowień. 

Biorę na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia i z zajęć organizowanych 

przez UTW i GBP w Rzgowie oraz w trakcie trwania tych zajęć. 

Data  Podpis  

 



Oświadczenia 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach określonych w Regulaminie 

i postanowieniach uchwalonych przez Ogólne Zebranie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

Data  Podpis  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez UTW i Gminną Bibliotekę Publiczną w Rzgowie 

w celach promocyjnych Biblioteki i Uniwersytetu (zdjęcia, foldery, plakaty, prezentacje itp.). 

Data  Podpis  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie 

z siedzibą przy ul. Konińskiej 4, 62-586 Rzgów. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu 

e-mail: iod.rzgow@gmail.com. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji Regulaminu i postanowień Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie. 

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych jest podpisanie Deklaracji oraz wyrażenie zgód na 

przetwarzanie danych osobowych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich dane zostały 

zebrane. 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych 

przepisami prawa. 

7. Dane przechowywane będą przez okres 5 lat od momentu wycofania Deklaracji. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu. 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Oświadczam, że w całości przeczytałem/am treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem. 

 

      ……………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis)  

mailto:iod.rzgow@gmail.com

