
 
 
 
 

 
UNIWERSYTET PIERWSZEGO WIEKU 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 
Rok akademicki 2018/2019 

 
 
Dane Dziecka: 

Imię ______________________    Nazwisko _______________________________ 

Data i miejsce urodzenia   ______________________________________________ 

                                                                                            dzień, miesiąc, rok 

Nr PESEL   __________________________ 

Dziecko w październiku 2018 r. będzie: uczniem klasy: _____ szkoły podstawowej 
 
Dane Rodzica/Opiekuna: 

Imię ______________________     Nazwisko _______________________________ 

Adres ______________________________________________________________ 
                                           Ulica, nr domu / mieszkania, kod pocztowy, miasto 

e-mail ________________________________ tel. ___________________________ 

Uwaga Podanie e-maila jest obowiązkowe, gdyż pocztą elektroniczną będą wysyłane informacje dot. 
szczegółów zajęć. Prosimy o czytelne pismo. 

 
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

 
Ja, niżej podpisany/-a wyrażam zgodę/y na bezterminowe, publiczne, nieodpłatne wykorzystanie 

wizerunku mojego dziecka przez Burmistrza Gminy Kęty, realizatora projektu „Uniwersytet Pierwszego 
Wieku”, z siedzibą w Kętach przy Rynek 7 w celach związanych z w/w. projektem. Zgoda obejmuje  
w szczególności takie formy publikacji jak: strony internetowe, strony na portalach społecznościowych (typu: 
Facebook), miesięcznik Kęczanin. Równocześnie informujemy, iż zdjęcia mogą być przekazywane  
do współorganizatorów projektu. 

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich dóbr osobistych  
i dóbr osobistych mojego dziecka zgodnie z art. 24 Kodeksu cywilnego ani innych praw. 

Oświadczam również, że jestem osobą nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych  
oraz że zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem i akceptuję. 

Przyjmuję również do wiadomości, że administratorem ww. danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kęty  
z siedzibą przy Rynek 7, 32-650 Kęty. 



Niniejszym oświadczam również, że zgodę wyraziłam/em dobrowolnie oraz zostałem poinformowany,  
iż przysługują mi prawa: wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu, co do ich wykorzystywania oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo  
do usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

 
Podstawa prawna: 

1. Ustawa  z dnia 4 lutego 1994 r. o  prawach autorskich i prawach pokrewnych (tekst jednolity  
Dz. U. 2018 r. poz. 1191 ze zm.) 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1025 ze zm.) 
3. Rozporządzenie 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). 

 
 

 

 

                                       …………................................................................................... 
(podpis obojga rodziców/ obojga prawnych opiekunów) 

 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Gminy Kęty z siedzibą przy Rynek 7, 32-650 
Kęty jako administratora danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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) danych osobowych moich oraz mojego dziecka, w celach 
związanych z projektem  „Uniwersytet Pierwszego Wieku”. 
 
Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych osobowych moich  
i mojego dziecka. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla celów związanych  
z realizacją projektu „Uniwersytet Pierwszego Wieku” przez Burmistrza Gminy Kęty, Rynek 7,  
32-650 Kęty. 
 
Klauzula informacyjna RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  
2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dziecka jest Burmistrz 
Gminy Kęty z siedzibą przy Rynek 7 32-650 Kęty; 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem  
e-mail: iodo@kety.pl*; 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka przetwarzane będą w celu  realizacji  projektu 
„Uniwersytet Pierwszego Wieku” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 



4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny  
do realizacji celów i zadań konkursu oraz zgodnie z przepisami o archiwizacji dokumentacji konkursu. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, danych osobowych Dziecka oraz prawo  
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
 z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana bądź Dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w projekcie  
„Uniwersytet Pierwszego Wieku”. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania; 
 

8. Oświadczam, że zapoznałam/łem się i akceptuję  Regulamin Uniwersytetu Pierwszego Wieku. 
 
 

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 

________________________                               ____________________________ 
Data                                                      Podpis rodzica/opiekuna 

 
 


