
MIEJSKIE  CENTRUM  KULTURY 

UL. 18 STYCZNIA 2 

09 - 500 GOSTYNIN 

           

                           GOSTYNIŃSKI  UNIWERSYTET  TRZECIEGO  WIEKU 

                                            KARTA  ZGŁOSZENIOWA 

                                               SŁUCHACZA GUTW 

 

IMIĘ…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

NAZWISKO…………………………………………………………………………………………………………… 

 

TELEFON……………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYKSZTAŁCENIE………………………………………………………………………………………………….. 

 

ZAWÓD……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

DODATKOWE INFORMACJE…( PESEL)………………………………………………………………….. 

 

 Data i podpis    …………………………………………………………………………………………….......                                

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym : imię i nazwisko,  

numer telefonu, datę urodzenia; podanych w powyższej karcie zgłoszeniowej,  w celu związanym z rekrutacją i 

uczestnictwem w zajęciach, prawidłową i pełną działalnością GUTW funkcjonującego w MCK Gostynin. 

Podanie danych  jest dobrowolne i przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych i ich 

poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 

 poz. 926 z późn. zm) . 

 

…………………………………..………………….  

Miejscowość, data i czytelny podpis  

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną i bezterminową publikację, zamieszczanie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku, utrwalonego podczas mojego uczestnictwa w zajęciach i wyjazdach, związanych z działalnością i 

funkcjonowaniem GUTW w  MCK Gostynin  lub przez inne osoby na zlecenie MCK, na stronach 

 internetowych i podstronach, w mediach: prasie, TV;  kronice, plakatach,  w celach związanych z  

upublicznianiem  fotorelacji z działalności GUTW. Wyrażam zgodę na zwielokrotnianie mojego wizerunku 

dostępnymi  technikami i metodami – płyty CD, DVD i inne. Przysługuje mi prawo wglądu do treści moich 

 danych osobowych i ich poprawiania.  

(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

 

 …………………..…………………………… 

Miejscowość, data i czytelny podpis  
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