Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka
DEKLARACJA CZŁONKOSTWA
Nr legitymacji ……………………..
1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………
2. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………….
………........................................................................................................................................
3. PESEL: …………………………………………………………………………………..
4. Tel. do kontaktu: ................................................................................................................
5. Wykształcenie (proszę podkreślić właściwe): podstawowe
6. Status (proszę podkreślić właściwe):

emeryt

średnie
rencista

wyższe
osoba bezrobotna

DEKLARACJA UDZIAŁU W WYKŁADACH I ZAJĘCIACH FAKULTATYWNYCH
ZORGANIZOWANYCH STOSOWNIE DO SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ
PANUJĄCEJ W POLSCE
I.

Oświadczenie o stanie zdrowia Słuchacza UTW.
Oświadczam, że jestem zdrowa/y, nie występują u mnie żadne niepokojące objawy infekcji:
gorączka, kaszel, katar, ból gardła, ból mięśni, wysypka, inne nietypowe objawy.
Ponadto nie miałam/em świadomego kontaktu:
a) z osobą chorą na koronawirusa,
b) z osobą będącą w izolacji,
c) z osobą przebywającą na kwarantannie.
Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować organizatora zajęć o wystąpieniu któregokolwiek
z w/w objawów najpóźniej przed rozpoczęciem kolejnych wykładów i zajęć fakultatywnych.

II.

Oświadczenie o uczestnictwie Słuchacza UTW w wykładach i zajęciach fakultatywnych.
Oświadczam, że wyrażając zgodę na swoje uczestnictwo w wykładach i zajęciach fakultatywnych
jestem świadoma/y istnienia ryzyka zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 i w przypadku
zachorowania nie będę wnosił/a skarg i zażaleń ani też innych roszczeń.

III.

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.
Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych,
w tym odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego w zw. z art. 233 § 6
Kodeksu Karnego.
Art. 233 § 1 oraz 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) ma następujące brzmienie:
„§ 1 Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym
na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

„§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje
możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.”

IV.

a)
b)
c)
d)

Oświadczenie RODO.
Oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka i akceptuję podane warunki oraz wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka
na potrzeby organizacyjne UTW zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). Zostałam poinformowana/y, że podanie
danych jest dobrowolne, niemniej zapisy i uczestnictwo w wykładach i zajęciach fakultatywnych
Uniwersytetu Trzeciego Wieku KDK nie jest możliwe bez ich podania. Mam prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania
swoich danych, co jest równoznaczne z wypisania z listy Słuchaczy UTW. Zostałam/em
poinformowana/y, że dane mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku,
gdy przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą, dane
nie są przekazywane do państw trzecich i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania. Okres, przez który będą przechowywane, jest obliczany
w oparciu o przepisy prawa. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania
danych osobowych przez Administratora mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych należy kierować na adres administratora lub na adres: iod@dkkozienice.pl.
Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku (zgodnie z Ustawą z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231,
z 2020 r. poz. 288)) przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (w skrócie KDK)
lub przez inne osoby na zlecenie KDK, w tym na:
obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek,
na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami,
rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi
w ramach realizacji akcji,
materiałach służących popularyzacji akcji poprzez rozpowszechnianie wizerunku w:
mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej KDK, serwisie
społecznościowym Facebook, czy też w serwisie YouTube;
telewizji;
prasie;
broszurach, ulotkach, gazetkach itp.
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr
osobistych ani innych praw.

.....................................................................
data i podpis Słuchacza UTW

