
                                                    Centrum Kultury Książ Wlkp.

 

 
ul. Zakrzewska 15  63-130 Książ Wlkp.  tel. 61 2822616    

www.ck-ksiazwlkp.pl  dyrektor@ck-ksiazwlkp.pl 

NIP 785-16-58-654  REGON 411181472   

SBL Śrem O/Książ Wlkp. 70 9084 1026 0300 6594 2000 0001 

 DEKLARACJA O PRZYSTĄPIENIA DO UNIWERSYTETU ENTUZJASTÓW ŚWIATA 

Nazwisko i imię: …....................................................................................................  

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………. 

Nr telefonu, adres e-mail …………………………………………………………………….……. 

 

Ja niżej podpisany(a) zgłaszam chęd przystąpienia do Uniwersytetu Entuzjastów Świata i proszę 

o przyjęcie w poczet członków.  

Jednocześnie oświadczam, że są mi znane postanowienia Zarządzenia Dyrektora Centrum Kultury Książ 

Wlkp. Zobowiązuję się do przestrzegania tych postanowieo.  

…........................., dnia ….................   ……………….......................................     

         (własnoręczny podpis)  

 

* Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury Książ Wlkp. ul. Zakrzewska 15, 63-130 

Książ Wlkp. 

* Z inspektorem ochrony danych można skontaktowad się za za pomocą adresu e-mail: biuro@msvs.com.pl we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych.  

* Dane osobowe przetwarzane w celu przystąpienia i uczestnictwa w Uniwersytecie Entuzjastów Świata  

i Centrum Kultury Książ Wlkp. w związku z działaniami niezbędnymi do wykoniania umowy. 

* Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi  

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją  

ich nie podania będzie brak możliwości realizacji umowy.  

                                                                                                                             ………………………………………………..….. 

      podpis   

* Podczas zajęd wykonywane będą zdjęcia na potrzeby informacyjne Centrum Kultury Książ Wlkp., które będą 

publikowane na stronie www.ck-ksiazwlkp.pl oraz FB Centrum Kultury Książ Wlkp. oraz Biblioteki Publiczne 

w Książu Wlkp. 

* Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalanego na fotografiach oraz nagraniach 

video, wykonanych podczas zajęd w ramach Uniwersytetu Entuzjastów Świata oraz wykorzystanie ich 

w materiałach promocyjnych i informacyjnych Centrum Kultury Książ Wlkp.  

…………………………..….. 

         podpis   

* Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji drogą mailową oraz sms-ową o przedsiewzięciach organizowanych 

przez Centrum Kultury Książ Wlkp.   

…………………………..….. 

           podpis 

 

Wyrażona zgoda jest dobrowolna i może zostad wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd  

z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem 

mailto:biuro@msvs.com.pl
http://www.ck-ksiazwlkp.pl/

