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

imię  i  nazwisko, wiek 
 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

zamieszkały(a) – miejscowość 
                                                                                                            
  
………………………………………………………………………………………………… 

( nr telefonu  kontaktowego)                                                   (e-mail) 
 
 
 
 
Prosimy  zaznaczyć  dziedzinę  zainteresowania 
      
       1. Wykłady  
 
       2.  Lektoraty  z  języków  obcych: 
               a)  język  angielski  

               b)  język niemiecki   

       3.  Zajęcia komputerowe  

       4.  Zajęcia  ruchowe:   

a)  basen  połączony z gimnastyką w wodzie  

            b)  joga  

            c)  pilates  

d)  tańce integracyjne - bez partnera lub partnerki  

e ) ćwiczenia „zdrowy kręgosłup”  

      5.  Terapia zajęciowa – zajęcia plastyczne  
                                                                               
 
w  załączeniu: 
-dwa  zdjęcia 
 
 
 
 
 
 

 
 



OŚWIADCZENIE                                                                                                                              
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do celów rekrutacji 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: RODO) przez upoważnionych pracowników TCK w Trzebini celem 
uczestnictwa w zajęciach Trzebińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Jednocześnie zostałem/am*/ poinformowany/na*/, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini ul. Kościuszki 74, 32-540 
Trzebinia, tel. 32 612 14 97                                                                                                                        
2) Centrum wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych – Pani Joanna Grabowska z którą można skontaktować się 
poprzez e-mail grabowskaodo@gmail.com każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych lub danych uczestników.                                                                                                                 
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Trzebińskiego Centrum 
Kultury na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r.                                                                                                                                
4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów 
wykonawczych.                                                                                                                                         
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.                       
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych  oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje 
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających 
administratora do przetwarzania tych danych)                                                                                                 
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.                                                                                                    
8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:                                                                             
- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Centrum,                                                                        
- podmioty świadczące na rzecz Centrum usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Centrum 
przez przepisy prawa,                                                                                                                                     
- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.                            
9) Pani/Pana dane osobowe  nie będą podlegały profilowaniu.                                                                    
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast 
danych fakultatywnych jest dobrowolne.  

……………………………………                                             
czytelny podpis  

 

Zgoda na udostępnianie wizerunku 

Oświadczam, ze wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój wizerunek 
zarejestrowany podczas zajęć TUTW  poprzez zwielokrotnianie, utrwalanie, kopiowanie, wyświetlanie, 
publiczne udostępnianie, udostępnianie w środkach masowego przekazu, druki, ulotki reklamowe, foldery, 
wykorzystanie na stronie www.tck.trzebinia.pl, Facebook i innych witrynach powiązanych z TCK w Trzebini do 
momentu zakończenia aplikacji na Facebook’u. 

..………………………………..                                                                                                             
czytelny podpis 

Podstawa prawna:                                                                                                                               
1. Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: RODO) 

2.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 992) 

podpis odbierającego deklarację …………………………………….. 

 


