AKADEMIA ZŁOTEGO WIEKU
DEKLARACJA
SŁUCHACZA AKADEMII ZŁOTEGO WIEKU NA ROK 2018/2019
Nr Legitymacji: ________

(wypełnia pracownik M-GCK)

DANE SŁUCHACZA AZW:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………….
Data urodzenia: …………….……………………………………………………………………………………………….….
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………….....
REGULAMIN
1. Zajęcia AZW odbywają się w dwóch semestrach, tj. 01.10.2018 – 31.01.2019 oraz 01.02.2019 –
31.05.2019.
2. Dopuszcza się dokonywanie opłat za zajęcia w dwóch wariantach do wyboru:
- wariant 1: jednorazowa opłata semestralna w wysokości 100 zł (słownie sto złotych)
wniesiona do 15 października 2018 r. (I semestr) oraz do 15 lutego 2019 r. (II semestr)
- wariant 2: opłata miesięczna w wysokości 30 zł/m-c dokonywana do 15-go dnia każdego
miesiąca. Opłaty za zajęcia dokonywać należy gotówką lub kartą płatniczą w biurze MiejskoGminnego Centrum Kultury (zwanym dalej MGCK), od poniedziałku do piątku w godzinach od
9.00-19:00 lub przelewem na konto: 28 9585 0007 0020 0200 5456 0007 - Miejsko-Gminne
Centrum Kultury, ul. Oławska 46, 55-220 Jelcz-Laskowice
3. Płatności przyjmowane są z góry w formie ryczałtu, w związku z tym nieobecność Słuchacza AZW
na zajęciach nie zwalnia z opłaty, nie stanowi również podstawy do jej zawieszenia bądź zmniejszenia.
W przypadkach indywidualnych, dłuższych uzasadnionych nieobecności, na podstawie złożonego na
piśmie wniosku, Dyrektor MGCK może podjąć inną decyzję.
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Akademii Złotego Wieku, Słuchacz ma obowiązek
dokonania opłaty za miesiąc w którym rezygnacja została zgłoszona, w wysokości 100% opłaty
miesięcznej.
5.
Rezygnację z zajęć należy zgłaszać pisemnie osobiście w biurze MGCK lub elektronicznie: email: sekretariat@mgck-jl.pl W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji Słuchacz zobowiązany jest do
dokonania pełnej opłaty.
6.
Nie przewiduje się zmniejszenia opłaty za zajęcia w przypadku dni świątecznych i ustawowo
wolnych od pracy.
7.
Słuchacz AZW ma obowiązek okazywania Legitymacji wraz z potwierdzeniem opłaty
instruktorowi prowadzącemu zajęcia.

8.
Słuchacz AZW, który nie dokonał opłaty w wyznaczonym w pkt. 1 terminie, nie może brać
udziału w zajęciach.
9.
Zajęcia przypadające w dniach świątecznych nie są odrabiane w innym terminie.
10.
Dopuszcza się przeniesienie zajęć na inny termin po jego wcześniejszym uzgodnieniu
z uczestnikami zajęć.
11.
MGCK zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z powodu wyjątkowych okoliczności.
W tym przypadku nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.
12.
MGCK zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego zajęcia.
13.
Słuchacz AZW wyraża zgodę na kontakt za pomocą podanego adresu e-mail oraz telefonu
(m.in. w celach informacyjnych).
14.
Słuchacz AZW oświadcza, że stan zdrowia, kondycja fizyczna i zdrowotna pozwalają mu
uczestniczyć w zajęciach organizowanych w ramach Akademii Złotego Wieku.
15.
Słuchacz AZW ubezpiecza się we własnym zakresie.
16.
Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad zachowania zgodnych z ogólnie
przyjętymi normami oraz wymaganiami stawianymi przez osobę prowadzącą.
17. MGCK nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez uczestników zajęć.
18. Podstawą do skreślenia z listy Słuchaczy AZW mogą być:
a) dwumiesięczna zaległość w opłatach za zajęcia
b) naruszenie zasad zachowania i wymagań stawianych przez prowadzącego.

Akceptuję warunki przedstawione w powyższym regulaminie i zgadzam się na ich stosowanie
w odniesieniu do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury
w Jelczu-Laskowicach.

data i czytelny podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Czy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych Twoich zamieszczonych w niniejszym formularzu
przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach, w celu uczestnictwa
w zajęciach organizowanych przez MGCK ?
□ NIE

□ TAK

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie
zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Twojej zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………………………………………….
data i czytelny podpis

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Czy zgadzasz się na wykorzystanie Twojego wizerunku utrwalonego w ramach realizacji zajęć przez
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach, w mediach elektronicznych, w materiałach
prasowych, broszurach, ulotkach, gazetkach?
□ NIE

□ TAK

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na wykorzystanie wizerunku. Cofnięcie zgody nie będzie
wpływać na zgodność z prawem wykorzystania wizerunku, którego dokonano na podstawie Twojej
zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………………………………………….
data i czytelny podpis

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.
1. Administrator danych osobowych
My, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach, z siedzibą w Jelczu-Laskowicach przy
ul. Oławskiej 46 jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.
2. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iod@mgckjl.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w punkcie 1.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji zajęć na podstawie Twojej zgody (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. A RODO)1
4. Odbiorcy danych
Twoich danych nie będziemy udostępniać innym podmiotom.
5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych.
6. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe przechowujemy do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w
którym zakończyły się zajęcia.
7. Twoje prawa
Przysługuje Ci:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
prawo do usunięcia danych;
prawo do ograniczenia przez MGCK przetwarzania Twoich danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8.Informacja o obowiązku/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.

Zapoznałam/em się z powyższą informacją:

…………………………………………………………………….
data i czytelny podpis

Rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119, s.1)
1

