
Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
44-190 Knurów
Ul. TW Wilsona 10

Zgoda na przystąpienie do Stowarzyszenia

Ja, niżej podpisana/ny/ proszę o przyjęcie mnie w poczet członków;
                                       Knurowskiego Uniwersytet Trzeciego Wieku

Oświadczam, że:
1. znane mi są postanowienia Regulaminu , cele i zadania Stowarzyszenia.
2. zobowiązuję się do  przestrzegania Regulaminu i aktywnego uczestnictwa w działalności  

Stowarzyszenia oraz wypełnianiu  uchwał władz, 
3. mój stan zdrowia pozwala na udział w warsztatach aktywności ruchowej, warsztatach 

aktywności umysłowej, spotkaniach integracyjnych i informacyjno-integracyjnych 
realizowanych w ramach działalności Stowrzyszenia oraz, że nie mam żadnych 
przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać mój udział w w/w 
zajęciach.

4. biorę  udział w w/w zajęciach na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. w przyszłości 
nie będę sobie rościć prawa do dochodzenia odszkodowania od Stowarzyszenia, w razie 
poniesienia uszczerbku na zdrowiu, czy też poniesienia strat materialnych związanych z 
uczestnictwem.

5. zapoznałem/am  się z Klauzurą informacyjna dot . zasad przetwarzania moich danych 
osobowych , 

Dane osobowe:
 Imię i nazwisko ..........................................................................................................

 Adres zamieszkania ...................................................................................................

 Nr telefonu .................................................................................................................

 E-mail…………………………………………………………………………………………

                                                           ....................................................................................
                                                                  Miejscowość             data                         Podpis

Decyzja Zarządu  Knurowskiego Uniwersytetu  Trzeciego Wieku

Uchwała Zarządu nr ………………   z dnia………….. w sprawie  :    przyjęcia  w poczet członków 

Knurowskiego UTW lub uzasadnienie odmowy przyjęcia

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

…………………………                                                                      …...……………………………
Miejscowość, data                                                                                          podpis

 Uchwała Zarządu nr ………………   z dnia………….. w sprawie  :    skreślenia/wykluczenia z 

ewidencji   Knurowskiego  Uniwersytetu  Trzeciego Wieku 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………                                                                      …...……………………………
Miejscowość, data                                                                                          podpis



ZGODA na przetwarzanie Danych Osobowych

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ;imię nazwisko,  adres 

zamieszkania, e-mail, numer telefonu, zdjęcia, nagrania i filmy związane z moim 

udziałem w działaniach realizowanych przez Knurowski Uniwersytet  Trzeciego Wieku

dla celów ewidencyjnych, organizacji i dokumentacji działalności Stowarzyszenia.

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

miejscowość   data czytelny  podpis

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z

zleceniem zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności  pożytku 

publicznego i o wolontariacie  oraz zleconych na podstawie innych ustaw

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

 miejscowość, data czytelny  podpis                        

3. Wyrażam zgodę na publikowanie moich danych osobowych ( imię, nazwisko,  

wizerunek), związane z moim udziałem w działaniach realizowanych przez 

Knurowski Uniwersytet  Trzeciego Wieku  na stronie internetowej  w ramach 

informacji o działalności Stowarzyszenia 

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

miejscowość, data czytelny podpis

4.  Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych (zdjęcia, nagrania i 

filmy) związane z moim udziałem w działaniach realizowanych przez Knurowski 

Uniwersytet  Trzeciego Wieku  w celach marketingowych, jeśli stanowi to uzasadniony 

interes Stowarzyszenia.

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

 miejscowość, data czytelny podpis



                                 Klauzura  informacyjna
                     dla członków 

Knurowskiego  Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust  2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady 

(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 rozporządzenia o ochronie 

danych) –dalej RODO informujemy , że :

1. Administratorem  Twoich danych Osobowych jest Knurowski  Uniwersytet Trzeciego 

Wieku   

2.  Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku jako Administrator nie jest zobowiązany do 

powołania  Inspektora ochrony danych osobowych.  Kontakt do  Administratora  

danych :   ul. T.W Wilsona 10;  44-190 Knurów: tel. 667503113 , e-mail: 

utwknurow2020@gmail.com

3. Członkowie stowarzyszenia mają  prawo do dostępu do swoich danych  osobowych 

przetwarzanych przez Knurowski Uniwersytet  Trzeciego Wieku w siedzibie:   ul. T.W 

Wilsona 10;  44-190 Knurów:

4.  Członkowie stowarzyszenia mogą żądać:

a. dostępu do swoich danych osobowyh

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. usunięcia swoich danych osobowych,

d. ograniczenia ich przetwarzania

e.  mają prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

z wyłączeniem przypadków opisanych w rozporządzeniu UE i Rady Europy z dnia 

26 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, 

prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów 

zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/ WS iSW.

5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej pomiędzy Administratorem 

danych a podmiotem współpracującym z Knurowskim  Uniwersytetem Trzeciego 

Wieku

6. Dane przechowywane będą przez okres trwania Knurowskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku   lub przez okres wynikający z przepisów prawa.

7. Uczestnicy projektu mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uczestnik uzna , iż przetwarzanie jego danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o Rodo wskazanych na wstępie.

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

Miejscowość, data czytelny  podpis


