
PODANIE O PRZYJĘCIE 
W POCZET SŁUCHACZY GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU  

TRZECIEGO WIEKU UG 
w roku akademickim 2019/2020 

 

WYPEŁNIA KANDYDAT 
Proszę o przyjęcie mnie w poczet Słuchaczy Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

prowadzonego przez Uniwersytet Gdański w roku akademickim 2019/2020 

 

Dane identyfikacyjne kandydata: 
Nazwisko   ……………………………………………….………………….. 
Imiona   …………………………………………………………………… 
Rok  urodzenia  …………………………………………………………………… 
 
Dane kontaktowe: 
Telefon …………………………………………......…………………… 
Adres email   ……………………………………………………………………. 
 

Wykształcenie /proszę zaznaczyć krzyżykiem/: 
     Podstawowe lub zawodowe    Średnie   Wyższe  
 
Aktywność zawodowa /proszę zaznaczyć krzyżykiem/: 
        TAK    NIE                   
 
Czy był Pan/Pani słuchaczem GUTW? 
T    TAK – proszę podać nr indeksu ...........................   NIE 
                                           

Preferowane zajęcia dodatkowe: 

............................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................... 
 

 

WYPEŁNIA UNIWERSYTET III WIEKU 
Grupa Przedmiot Prowadzący Dzień i godzina cena 

 Opłata semestralna 45 

     

     

     

     

     

Razem do zapłaty  

 

......................................................... ...................................................................... 
podpis kandydata  pieczątka GUTW 



 
Jeżeli wyrażają Państwo chęć otrzymywania Biuletynu Informacyjnego GUTW prosimy o udzielenie zgody w 
następującym zakresie: 
 
    Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*  
 
na przesyłanie przez Uniwersytet Gdański biuletynu informacyjnego GUTW na wskazany przeze mnie w podaniu 
adres e-mail. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i w żaden 
sposób nie warunkuje możliwości skorzystania z usług edukacyjnych oferowanych przez Gdański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku.  
 
        …………………………………………………….. 
         podpis kandydata  
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

Uniwersytet Gdański realizując obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwanym dalej RODO, informuje, iż: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy 
ul. Jana Bażyńskiego 8. 
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 
(58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się 
wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich 
przetwarzaniem. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 
- realizacji procesu rekrutacji na Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku, a w przypadku przyjęcia Pani/Pana w 
poczet Słuchaczy GUTW również w celach związanych z realizacją i świadczeniem usługi edukacyjnej – na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy , której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), 
- przesyłania Biuletynu informacyjnego GUTW – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane 
dotyczą). 
4. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość korzystania z usługi 
edukacyjnej świadczonej przez Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz otrzymywania Biuletynu 
informacyjnego GUTW.  
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu Administratora przez upoważnionych pracowników  
wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 3 
z uwzględnieniem wymogów określonych w przepisach archiwalnych i statystycznych. Ponadto Administrator 
zastrzega sobie prawo do przechowywania Pani/Pana danych osobowych przez okres niezbędny do 
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu zwrotu lub nieopłacenia opłat, nie dłużej 
jednak niż do upływu okresu przedawnienia. W przypadku, gdy podstawą prawną do przetwarzania danych 
osobowych będzie Pani/Pana zgoda  - dane osobowe będą przechowywane przez okres jej obowiązywania. 
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa. Ponadto odbiorcą Pani/Pana może być podmiot działający na zlecenie 
Administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej. 
8. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu: 
a. prawo dostępu do treści swoich danych, 
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach 
przewidzianych prawem, 
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych. 
f. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
 
Z treścią klauzuli zapoznałem się: 
 
......................................... …………………….………….. 
data podpis 
 
*niepotrzebne skreślić  
 


