UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w WARSZAWIE
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Ja, niżej podpisany/a ..........................................................................................................................
imię/imiona oraz nazwisko (DRUKOWANYMI literami)

urodzony/a ………………………………… w………………………………………………………………………………………….…
data /dzień-miesiąc-rok/

miejsce urodzenia

zamieszkały/a (adres zameldowania)
przy ul. ............................................................................ nr domu ............ nr mieszkania ............
w ..............................................................................

kod ..... ..... - ..... ..... .....

• dzielnica …………………………………………………..
• telefon domowy .................................... telefon komórkowy .................................................
• e-mail ...........................................................
• wykształcenie ..........................................................................................
podać rodzaj wykształcenia

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych / wspierających*
do Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Oświadczam, że znany mi jest Statut i Regulamin Studiów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie
* niepotrzebne skreślić
ponadto:
• deklaruję płacić składkę członkowską oraz inne opłaty ustalone przez władze statutowe
Stowarzyszenia UTW SGH w Warszawie, Nr konta bankowego:05 2490 0005 0000 4530 8480
7092, Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
• (Deklarację można przesłać na adres: utw@sgh.waw.pl)

…………………………………………………………………..
data i podpis kandydata

Przyjęty/a w poczet członków UTW SGH Uchwałą Zarządu Nr ………….. z dnia ………………………….

……………………………………………………………………..
Podpis Sekretarza Zarządu UTW SGH

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
(dalej RODO):
1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, NIP 521 34 133
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi, prosimy kontaktować się pod adresem
e-mail: utw@sgh.waw.pl
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie moich danych osobowych zawartych w deklaracji członkowskiej w celach
niezbędnych do organizacji przedsięwzięć UTW SGH.
4. Oświadczam, że zostałem (-am) poinformowany (-a), o tym, że:
a) administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH w Warszawie
b) podstawą prawną przetwarzania moich danych będzie udzielona zgoda,
c) moje dane będą przetwarzane w celach na które udzieliłem/łam powyżej zgody,
d) moje dane nie będą przekazane do instytucji trzecich,
e) okres przetwarzania moich danych osobowych będzie wynosił 5 lat,
f) dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do organizacji działań UTW SGH
g) podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia i zorganizowania w/w
działań,
h) mam prawo do:
o

żądania dostępu do swoich danych osobowych i sprostowania danych,

o

żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie
dodatkowego oświadczenia,

o

usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec
dalszego przetwarzania moich danych osobowych,

o

przeniesienia moich danych osobowych,

o

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, że
przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.

5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

data i podpis ……………………………………....

