Centrum Kultury i Sztuki
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu
ul. Piastowska 39 09 – 200 Sierpc

KARTA ZGŁOSZENIA SŁUCHACZA SUTW
(wypełnić pismem drukowanym)

Nazwisko i imię……………………………………………………………………………………………
Data urodzenia…………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………..
Numer telefonu……………………………………………………………………………………………
Adres email………………………………………………………………………………………………….
Wykształcenie: podstawowe, średnie, wyższe (podkreślić odpowiednie)
Dodatkowe informacje (udział w zajęciach – nazwa zajęć)……………………………….
Czy posiada Pan/i konto na Facebooku………………………………………….................
Zajęcia będą odbywały się stacjonarnie bądź zdalnie (przez Internet) w zależności od sytuacji epidemiologicznej (covid 19) na terenie miasta Sierpc i kraju.

Zobowiązuję się do dostarczenia zdjęcia legitymacyjnego oraz uiszczenia opłaty rocznej w
sekretariacie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu,
datę urodzenia, wykształcenie, w powyższej karcie zgłoszenia w celu związanym z rekrutacją i uczestnictwem w zajęciach, prawidłową i pełną
działalnością Sierpeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku funkcjonującego w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Podanie danych jest
dobrowolne i może zostać w każdej chwili cofnięte z zastrzeżeniem, iż czynności przetwarzania podjęte przed cofnięciem zgody zachowują
ważność. Cofnięcie zgody oznacza rezygnację z uczestnictwa. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)).

Wrażam zgodę na nieodpłatną i bezterminową publikację, zamieszczanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego
podczas mojego uczestnictwa w zajęciach i wyjazdach związanych z działalnością i funkcjonowaniem Sierpeckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku przez Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, ul. Piastowska 39, 09 – 200 Sierpc, lub przez inne osoby na zlecenie
CKiSz w Sierpcu i Sierpeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 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).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia w zakresie obejmującym imię i
nazwisko, numer telefonu, adres email, wykształcenie, udział w zajęciach - nazwa przez Centrum Kultury i Sztuki, 09-200 Sierpc,
ul. Piastowska 39 dla celów związanych z prawidłowym przebiegiem rekrutacji i udziałem w zajęciach artystycznych
odbywających się w CKiSz w Sierpcu. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych
osobowych i ich poprawienia. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119,s.1).
Wyrażam zgodę na nieodpłatną i bezterminową publikację, zamieszczanie, rozpowszechnianie i swobodne decydowanie przez
CKiSz w Sierpcu o przeznaczeniu mojego dzieła powstałego podczas zajęć artystycznych w CKiSz w Sierpcu, a także
przetworzenie na cele promocyjne. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego na powielonych,
przetworzonych kopiach dzieła. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych i ich
poprawienia. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)”.

Miejscowość, data i czytelny podpis

