
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA 
do Stowarzyszenia Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile 

        Nr legitymacji:…………….. 

Nazwisko i imię  

Data urodzenia 

Adres zamieszkania     

Telefon  

E-mail 

Wykształcenie/zawód  

Jestem zainteresowana/y zajęciami 

 

Oczekiwanie wobec NUTW 

 
- Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu i zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz opłacania składek 
członkowskich.   
- Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w wydarzeniach i zajęciach organizowanych przez 
Stowarzyszenie Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile. Jednocześnie oświadczam, że biorę w nich udział 
na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Oświadczam, iż w przyszłości nie będę sobie rościć prawa do 
dochodzenia odszkodowania od NUTW w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu, czy też poniesienia strat 
materialnych związanych z uczestnictwem w wydarzeniach i zajęciach organizowanych przez NUTW. 
 - Oświadczam, że zgodnie z obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 r. przepisami dotyczącymi ochrony danych 

osobowych t. j. z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego 

dalej RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie informacji zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia przez 

administratora danych - Stowarzyszenie Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile - wyłącznie do spraw 

związanych z działalnością statutową - Stowarzyszenia Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile.  

- Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na fotogramach, wykonanych 

podczas zajęć w ramach Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mam świadomość, że mogą być użyte w 

materiałach promocyjnych i informacyjnych - Stowarzyszenia Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile. 

 

……………………………………………………   ……………………………………………………………. 
(miejscowość, data)          (podpis kandydata) 

 

 

 

Uchwała Zarządu z dnia …............................. w sprawie przyjęcia ………………………………………………………….                         
na członka zwyczajnego Stowarzyszenia Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile.                                
Zarząd Stowarzyszenia postanawia przyjąć w/w w poczet członków Stowarzyszenia Nadnotecki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile                 
 
 
…......................................................                                          …............................................ 
          (podpis członka Zarządu)                                                            (podpis członka Zarządu) 
 


