
Załącznik do Regulaminu 

Formularz zgłoszeniowy kandydata na słuchacza Praskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 

Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 

 

 

I. Dane Słuchacza  
 

1. Imię i nazwisko:  
 

 

.............................................................................................................. 

 

2. Adres i dane: 

 

Data urodzenia  

dzień/miesiąc/rok 
 

 

Adres zamieszkania 

 

 

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku oprócz aktywności, które Państwu zaproponujemy będzie także 
miejscem gdzie to Państwo będziecie mogli podzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami czy pasją. 
Zapraszamy do poprowadzenia wykładu, warsztatów majsterkowania, warsztatów plastycznych czy 
kulinarnych, zajęć sportowych, zajęć gry w brydża, szachy czy innych aktywności. Jako 
uczestniczka/uczestnik UTW możesz też pomóc w przygotowaniu sali na zajęcia, w przygotowaniu 
potańcówki czy w ramach wzajemności opiekować się ogrodem sąsiedzkim. 
 
Jeśli czujesz że z naszą pomocą mogłabyś, mógłbyś podzielić się posiadanymi umiejętnościami lub 
pomóc w inny sposób w działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku napisz co mogłoby to być: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 

 

 



Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych*: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezydenta m.st. Warszawy moich danych osobowych     

w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania , numer telefonu, email. 

Udzielam zgody w celu: realizacji zadań zgodnie z  regulaminem PUTW oraz działań informacyjno-

promocyjnych prowadzonych przez m.st. Warszawa - Dzielnica Praga-Północ w swoich oficjalnych 

kanałach komunikacji m.in. strona www, profile social media, prasa lokalna, serwis Youtube, a także 

podczas wydarzeń gdzie komunikowane są działania miasta. Zgody udzielam na podstawie art. 6 ust. 

1 lit a RODO[1], który dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody. 

 

Słuchacz zapisując się na PUTW oświadcza, że wyraża nieodwołalną, nieograniczoną czasowo oraz 

terytorialnie zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez m.st. Warszawa - Dzielnica Praga-

Północ (z siedzibą przy ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa) w związku z uczestnictwem w 

zajęciach organizowanych w ramach działalności PUTW w jakiejkolwiek formie i na wszystkich polach 

eksploatacji znanych w chwili złożenia niniejszego oświadczenia, w tym wskazanych w art. 50 ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda obejmuje również zestawienie wizerunku z innymi 

wizerunkami, jego przetworzenie oraz możliwość opatrzenia wizerunku komentarzem. Powyższe 

oświadczenie jest zezwoleniem w rozumieniu art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

 ...........................................               ............................................ 

              (miejscowość, data)          (czytelny podpis kandydata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 



 


