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DEKLARACJA  
(wpisania na listę słuchaczy LUTW) 

 ROK AKADEMICKI 2021/2022  
* właściwą odpowiedź zakreślić 

 

 
 

1. Nazwisko i imiona……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………......................................... 

3. Adres do korespondencji………………………………………………………………….. 

4. Wykształcenie*           zawodowe                średnie                     wyższe 

5. Zwód wykonywany przed przejściem na emeryturę ………………………………………………………… 

6. Kontakt: tel. stacjonarny………………………… tel. komórkowy………………………………………………. 

e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Preferowane zajęcia* (możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi) 

z kultury i sztuki         z nauk medycznych               z nauk przyrodniczych                nowych technologii 

medyczne         ruchowe             wokalne              z rękodzieła  

Ja niżej podpisana(y) zwracam się z prośbą o wpisanie mnie na listę słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku na rok akademicki 2021/2022, jednocześnie zobowiązuję się  
do uiszczenia opłaty wpisowego w wysokości 200 zł (słownie: dwieście) do dnia 31. 07. 2021 r. na konto 
nr: 41 1320 1641 3147 5565 2000 0005, Bank Pocztowy w Lublinie.*Tytułem przelewu prosimy wpisać: 
Opłata na działalność statutową RW. 
 
INFORMACJA 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku dla potrzeb Uniwersytetu Trzeciego Wieku zgodnie z 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 12, 
art. 13  

W związku z przetwarzaniem Pan/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

 prawo dostępu do danych osobowych; 

 prawo żądania sprostowania/poprawiania danych osobowych 

miejsce na zdjęcie 

http://www.utw.lublin.pl/
mailto:sekretariat.lutw@gmail.com


 
 

 prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie: informujemy że w zakresie ,w jakim 
Pani/Pan dane są przetwarzane na podstawie zgody-ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w 
dowolnym momencie: 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/pana szczególną sytuację - w przypadkach, gdy przetwarzamy dane 
na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu; 

 prawo do przenoszenia Pani /Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. 
Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie 
Pani /Pana zgody 

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ,gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

     Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach dotyczących ochrony, 
powierzenia, sprostowania, usunięcia danych osobowych w prostej i zrozumiałej formie. Wszystkie moje wątpliwości zostały 
mi wyjaśnione. Oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie. 

 

Lublin, dn. …………………….                            ……….………………………………..     

                              Podpis  

 

                                                                                                  
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       


