Załącznik nr 1 do Regulaminu UTW

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Oświęcimiu
oraz w zajęciach organizowanych przez Oświęcimskie Centrum Kultury
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku jest dobrowolne. Zgoda może w każdym
czasie zostać wycofana w tym celu należy złożyć c oświadczenie o wycofaniu zgody na piśmie bezpośrednio do osób w samorządzie UTW.

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Wyrażam zgodę – Nie wyrażam zgody [niewłaściwe skreślić]
na przetwarzanie moich danych osobowych podanych poniżej w deklaracji do celów związanych z zapisem do UTW
i realizowanych działań przez UTW, a opisanych w klauzuli informacyjnej zamieszczonej w Regulaminie UTW.

IMIĘ i NAZWISKO: ……………………………………………………………………………………...……
PESEL: ………………………………………………………...…………………………………….................
Adres: ……………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………..
telefon: …………………………………….
który rok w UTW……….......

e- mail …………………………………………...................

nr indeksu …………………

wykształcenie ………………………………

zajęcia: płatne / bezpłatne [niewłaściwe skreślić]
•

•
•
•
•

………………………….
……………….………….
…………………………..
…………………………..
…………………………..

•
•
•
•
•

……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….

2. Zgodnie z art. 6 ust. 1a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z art.
81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
Wyrażam zgodę i zezwolenie – Nie wyrażam zgody i zezwolenia [niewłaściwe skreślić]
na nieodpłatne utrwalenie w formie zdjęcia czy fotorelacji nagrania filmowego obejmującego mój wizerunek podczas
uczestnictwa w zajęciach, wydarzeniach oraz rozpowszechnienie go bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na
stronie internetowej OCK oraz w prasie lokalnej Głosu Ziemi Oświęcimskiej czy innych materiałach informacyjnych
UTW i OCK w celu promowania uczestników, zespołów i organizowanych zajęć, a także budowania pozytywnego
wizerunku i działalności UTW i OCK w Oświęcimiu.
Oświadczenie
1. Złożonym poniżej podpisem oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję postanowienia Regulaminu
Uniwersytetu Trzeciego Wieku i zobowiązuję się do ścisłego jego przestrzegania.

Czytelny podpis:
Oświęcim, dn. ……………….

……………………………………..

Pouczenie: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w Regulaminie UTW w pkt. VII.

