
 

 
 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 2022/2023 

ROK XII 
 

I. DANE OSOBOWE 

Nazwisko i imię ...............................................................................................................  

Data i miejsce urodzenia ................................................. PESEL ..................................... 

Adres zamieszkania:  

Miejscowość .....................................  Ulica ................................................................... 

Nr domu ………. Nr mieszkania ………. Kod …………... Poczta …………………………………………. 

Telefon kontaktowy ........................................................................................................ 

(Słuchacze są informowani  o zajęciach, zmianach przede wszystkim telefonicznie, dlatego prosimy  o podanie 
numeru telefonu w celu usprawnienia komunikacji z Państwem) 

 

Deklaruję wpłatę 100 zł wpisowego za cały rok akademicki (7 miesięcy) na konto UTW  
17 9022 0007 0000 1834 2000 0030 w BS Żychlin do dnia 25 listopada 2022r. 
 

II. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH FAKULTATYWNYCH 

Deklaruję udział w następujących zajęciach fakultatywnych (proszę wpisać słowo TAK 
przy wybranych zajęciach) 
 

Zajęcia bezpłatne: 

1.  Akademia Rysunku i Malarstwa  *                                                                                                                                                         1 x 120 min. tygodniowo  

2.  Gimnastyka korekcyjno-usprawniająca  *     1 x 60 min. tygodniowo      

3.  Informatyka   1 x 60 min. tygodniowo      

4.  Język angielski    1 x 60 min. tygodniowo      

5.  Język rosyjski     1 x 60 min. tygodniowo      

6.  Uniwersytecki Chór „Złoty Akord”  * 1 x 60 min. tygodniowo      

7.  Zajęcia dyskusyjno-literackie  * 1 x 45 min. tygodniowo      

8.  Zajęcia teatralne   1 x 120 min. tygodniowo  

 

Zajęcia odpłatne: 
9.  Mozaika szklana   * 

obraz 30 x 30 cm – 90 zł  
1 x 90 min. tygodniowo  

 
10.  Zajęcia z rękodzieła artystycznego  * 

30 zł na miesiąc + materiały własne 
1 x 90 min. tygodniowo  

 
 
 



 
 

Zajęcia oznaczone gwiazdką(*) rozpoczną się dnia 2 listopada 2022r. Pozostałe 
zajęcia rozpoczną się w późniejszym terminie, po zebraniu minimum 10 słuchaczy na 
każde z zajęć. 
 
III. OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Żychlińskim Domu. 

Oświadczam, że ja niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na wykorzystanie 
i opublikowanie przez Żychliński Dom Kultury mojego wizerunku utrwalonego 
podczas zajęć, konkursów, uroczystości i innych wydarzeń Żychlińskiego Domu 
Kultury w formie zdjęć lub materiałów filmowych na stronie internetowej 
Żychlińskiego Domu Kultury, gablotkach wewnątrz budynku oraz na profilu 
społecznościowym Żychlińskiego Domu Kultury na Facebook ’u w celu promocji 
działalności Żychlińskiego Domu Kultury.  
Jednocześnie oświadczam, że zgoda na wykorzystanie mojego wizerunku udzielona 
jest nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych, jednakże wiem, że mogę wycofać zgodę 
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 

Oświadczam, że otrzymałam/otrzymałem informacje  o przetwarzaniu danych 
osobowych i zapoznałam/zapoznałem się z jej treścią. 
 

 

 

……………...................................................... 
                                                                                                                     (data i podpis kandydata) 
 
 
 
 
 
Zgodnie Z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku 
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzeniem RODO), 
informuję, iż: 

• administratorem Pani/Pana   danych osobowych jest Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury w Żychlinie przy ul Fabrycznej 3 

• inspektorem ochrony danych w Żychlińskim Domu Kultury  jest Pani Magdalena Rzeźnicka - Modrzejewska, Z którą może się Pani/Pan kontaktować za pomocą 
poczty elektronicznej: kulturazychlin@op.pl 

• Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z  działalnością wychowawczą i opiekuńczą oraz promocji 
działalności ŻDK, a także osiągnięć i umiejętności uczestnika zajęć za zgodą rodzica (prawnego opiekuna) wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1 a), c), e) Rozporządzenia 
RODO. 

• nie udostępnia się Pani/Pana  danych osobowych innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych, takich jak: 
– podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 
– podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy przetwarzania danych osobowych. 

• Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących 
archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora - Rzeczowy Wykaz Akt; 

• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści  swoich danych  oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadku, gdy nie są już niezbędne do celów, dla których 
zostały zebrane lub gdy są przetwarzane niezgodnie z prawem, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

• ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 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.; 

• podanie przez Panią/Pana swoich  danych osobowych  jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/-y do ich podania.                                                                                                                                                                        


