
FORMULARZ REKRUTACYJNY  

DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

W BIERUNIU NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 

 

1. IMIĘ I NAZWISKO  ……………………………………………………………………………………………… 

2. DATA URODZENIA  ………………………………………………………………………. 

3. ULICA I NR DOMU  ………………………………………………………………………. 

4. MIEJSCOWOŚĆ  ………………………………………………………………………. 

5. NR. TEL.   ………………………………………………………………………. 

6. E-MAIL                 ………………………………………………………………………. 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAJĘĆ ODBYWAJĄCYCH SIĘ W BIERUŃSKIM OŚRODKU KULTURY 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem uczestnictwa w obiektach Bieruńskiego Ośrodka 

Kultury i będę stosować się do tych zasad w zakresie mnie dotyczących. 

2. Oświadczam, że mam pełną świadomość swojego stanu zdrowia i nie mam przeciwskazań medycznych 

do udziału w zajęciach UTW, w tym w zajęciach ruchowych.  

3. Oświadczam, że jestem zdrowa/y, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną tj.: kaszel, 

gorączka, duszności, osłabienie, katar, nagła utrata węchu/smaku, objawy zapalenia spojówek 

(swędzenie/pieczenie/zaczerwienione oczy), biegunka, wymioty, ból gardła. 

4. Oświadczam, że nie jestem objęta/y kwarantanną ani nie przebywam pod nadzorem epidemiologicznym. 

5. Oświadczam, że jestem świadoma/y konsekwencji związanych z istnieniem ryzyka zarażeniem 

koronawirusem COVID-19 w związku z przebywaniem wśród innych osób i ryzykiem zarażenia swoich 

najbliższych. 

6. Jestem świadoma/y, że podczas przebywania na terenie Bieruńskiego Ośrodka Kultury pomimo 

stosowanych środków bezpieczeństwa może dojść do zarażenia koronawirusem. Akceptuję ryzyko 

zarażenia i powikłań COVID-19. Rozumiem ryzyko zarażenia innych osób. 

7. Oświadczam, że decyzja o uczestnictwie w zajęciach podczas trwania epidemii jest dobrowolna i podjęta 

w pełni świadomie. 

8. Akceptuję, że organizator nie bierze odpowiedzialności materialnej i prawnej za ewentualne skutki 

wywołane zakażeniem uczestników lub innych osób z niezawinionej przez organizatora przyczyny. 

9. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji dot. UTW poprze wiadomości SMS. 

W przypadku wystąpienia zmiany powyższych danych, informacji lub złożonych oświadczeń 

zobowiązuję się niezwłocznie nie później niż w ciągu jednego dnia poinformować o tym fakcie 

Dyrektora Bieruńskiego Ośrodka Kultury lub osobę przez niego upoważnioną. 

Świadomy odpowiedzialności cywilnej i karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadczam, 

że podane poniżej dane i złożone oświadczenie są prawdziwe. 

 

Data i czytelny podpis …………………………………………………………………………… 



INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z art. 13 ust. 1 i 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), inaczej nazywanego RODO, przekazujemy informacje 

dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Bieruński Ośrodek Kultury w związku organizacją 

zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bieruniu. 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bieruński Ośrodek Kultury z siedzibą przy 

ul. Spiżowej 4, 43-150 Bieruń (dalej nazywany w skrócie “BOK”). 

2. Informacji w sprawach związanych z ochroną danych osobowych udziela powołany przez BOK 

Inspektor Ochrony Danych, dostępny pod adresem e-mail: IOD@bok.bierun.pl 

3. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez BOK w związku z realizacją zadań własnych bądź 

zleconych Gminie Bieruń, określonych przepisami prawa, w szczególności w art.  

7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia 

obowiązków określonych przepisami prawa albo jest to niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

4.  Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nr tel., adres-

email) będą przetwarzane w celach związanych z Twoim udziałem w zajęciach UTW 

w Bieruniu.  

5. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa (banki, podmioty prowadzące usługi pocztowe) 

oraz podmiotów współpracujących z BOK przy organizacji zajęć UTW, tj. Wyższej Szkoły 

Biznesu z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c.  

6. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do właściwej realizacji celu, 

dla którego zostały zebrane, czyli przez czas niezbędny do organizacji zajęć UTW. Po jej 

zakończeniu, dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nr tel., 

adres-email) zostaną niezwłocznie usunięte.  

7. Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do 

skutecznej organizacji i uczestnictwa w zajęciach UTW. 

8. W związku z przetwarzaniem przez BOK Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw 

gwarantowanych przez RODO. Na zasadach określonych przepisami RODO  

i w przypadkach przewidzianych prawem, masz więc prawo: żądania dostępu do danych 

osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, jak również 

przenoszenia danych. 

9. Na zasadach określonych przepisami RODO i w przypadkach przewidzianych prawem 

posiadasz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

10. Jeżeli do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze masz 

prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Twoich danych do momentu jej wycofania. 

11. Pamiętaj, że w sprawach spornych przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa: 

https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 

 

 

Data i czytelny podpis …………………………………………………………………………… 

https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

