
 

 

 

ul. Dworcowa 40a 

86-200 Chełmno 

tel. 56 686 48 08 

e-mail: utw.chelmno@chdk.pl 

strona: www.chdk.pl/utw.html 
 

 

 

KWESTIONARIUSZ 

 

Imię i nazwisko: ….......................................................................................................................................... 

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

Telefon / e-mail: …..........................................................................................................................................  

Data urodzenia: …............................................................................................................................................ 

Zawód wyuczony/wykonywany:  …..................................................../..................................................... 

Zainteresowania i proponowana tematyka wykładów: 

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

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

 

DEKLARACJA 

 

Proszę o przyjęcie mnie jako słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmnie  

na rok akademicki 2020/2021. Zobowiązuję się do popierania celów UTW działającego  

przy Chełmińskim Doku Kultury oraz przestrzegania Regulaminu. 
 

 

 

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

data i podpis 
 

 

Uwagi: Czesne w wysokości 40 zł za semestr I roku akademickiego 2020/2021 dla nowych 

Słuchaczy. Dla kontynuujących naukę (z powodu skrócenia ubiegłego semestru) opłata 

wynosi 10 zł. Prosimy wpłacać na konto: 
 

Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno, 

Bank Millenium, oddział w Chełmnie, nr konta: 91 1160 2202 0000 0003 3319 2517  

do dnia 2 października 2020 roku z dopiskiem „UTW - czesne”.  
 

Na tej podstawie wystawione będą legitymacje dla nowych Słuchaczy. Deklaracje prosimy oddawać w 

sekretariacie ChDK do dnia 2 października 2020 roku. 

 
Wszelkie informacje dotyczące rezygnacji z uczestnictwa w życiu UTW prosimy kierować niezwłocznie do 

koordynator Edyty Zarębskiej, tel.: 531 314 420, e-mail: edyta.zarebska@chdk.pl 
Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku dostępny na stronie internetowej: www.chdk.pl/utw.html 
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........................................................................ 

           Imię i nazwisko 

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

       Adres zamieszkania 

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

         Telefon  / e-mail 

 

DEKLARACJA 

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE 2020/2021 
 

Zgłaszam chęć udziału w zajęciach fakultatywnych*/**: 

1. Lektorat języka angielskiego – grupa początkująca (kontynuacja) 

2. Lektorat języka angielskiego – grupa średniozaawansowana (kontynuacja) 

3. Lektorat języka angielskiego – grupa zaawansowana (kontynuacja) 

4. Lektorat języka niemieckiego  – grupa początkująca (kontynuacja) 

5. Lektorat języka niemieckiego  – grupa zaawansowana (kontynuacja) 

6. Kurs komputerowy – wymagana podstawowa znajomość obsługi komputera (decyduje kolejność 

zgłoszeń) 

7. Zajęcia plastyczne – grupa zaawansowana 

8. Gimnastyka z elementami tańca  

9. Zdrowy kręgosłup/ Yoga Wheel 

10. Zajęcia rękodzielnicze 

11. Żonglerka 

12. W jakich innych zajęciach chciałaby Pani/chciałby Pan uczestniczyć? ......................... 

Uwagi: 

1. Zajęcia fakultatywne są odpłatne - wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju zajęć i ilości chętnych. 

Opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów wynajęcia sali i wynagrodzenia prowadzącego. Opłatę 

za zajęcia uiszcza się z góry za dany miesiąc. 

2. W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik zobowiązuje się do zgłoszenia rezygnacji u koordynatora UTW, 

Edyty Zarębskiej tel.: 531 314 420, e-mail: edyta.zarebska@chdk.pl w miesiącu poprzedzającym miesiąc 

rezygnacji. W przeciwnym wypadku Słuchacz zobowiązany jest uiścić opłatę zgodnie z cennikiem zajęć za 

miesiące, w których informacja nie dotarła do Koordynatora.  

3. Zajęcia fakultatywne odbywać się będą w Chełmińskim Domu Kultury. 

4. Deklarację udziału w zajęciach fakultatywnych należy złożyć do dnia 2 października 2020 r.  

w sekretariacie ChDK. Opłata dokonywana będzie na konto: Chełmiński Domu Kultury,  

ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno, Bank Millenium, oddział w Chełmnie, 

nr konta: 91 1160 2202 0000 0003 3319 2517, z dopiskiem „UTW – zajęcia fakultatywne (nazwa zajęć)”. 

5. Szczegółowe informacje – sekretariat ChDK, tel. (56) 686 48 08, e-mail: sekretariat@chdk.pl, Edyta 

Zarębska, tel. 531 314 420, e-mail: edyta.zarebska@chdk.pl 

 

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

data i podpis 

*) zakreślić właściwe 

**) wszystkie informacje dot. zajęć fakultatywnych przekazane zostaną podczas wykładu inauguracyjnego 
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W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Chełmiński Dom 

Kultury informujemy: 
 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Chełmiński Dom Kultury (dalej: 

„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno.  

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 

ul.  Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@chdk.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus Tołłoczko,                        

z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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), tj. w 

oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą. 

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z publikacją wizerunku tj. zdjęć oraz nagrań na 

stronie internetowej Administratora, portalach społecznościowych oraz wywieszaniu ich w 

placówce Administratora - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.  

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

7. Administrator przekaże dane na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia danych 

osobowych.  

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w zależności od zadania: 

bezterminowo aż do odwołania zgody na przetwarzanie danych lub do zakończenia celu 

przetwarzania. 

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, 

koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje 

wszczęcie procedury administracyjnej. 

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych: 

 

Ja, …………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w 

tym wizerunku (zdjęć oraz nagrań). 

 

 

……………………………………  ……………………………………. 

/Miejscowość, data/     /podpis/ 
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