
Formularz zgłoszeniowy Słuchacza 
Uniwersytetu  Otwartego Politechniki Świętokrzyskiej

1. Imię i nazwisko …………..…………………………………………………….………………………...….….

2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………......….

3. Miejsce zamieszkania …………………………………………………………………………………….…….

4. Kontakt telefoniczny …………………………………………………………..……………………….….…….

5. Adres mailowy …………………………………………………………………………………………….….….

6. Wybrane zajęcia w ramach opłaty rocznej 100 zł (właściwe zaznaczyć X).

    zajęcia środowo - sobotnie 
  lektorat języka angielskiego dla początkujących na przemian z zajęciami sportowo-rekreacyjnymi   
  we środy godz. 15:45, wykłady wspólne w soboty godz. 12:00  średnio dwa razy w miesiącu

  zajęcia czwartkowo - sobotnie 
 lektorat  języka  angielskiego  dla  średnio  zaawansowanych na przemian  z  zajęciami  sportowo-

rekreacyjnymi we czwartki godz. 15:45, wykłady wspólne w soboty godz. 12:00 średnio dwa razy
w miesiącu

  zajęcia sobotnie 
  lektorat języka angielskiego dla początkujących, wykłady i zajęcia sportowo-rekreacyjne w soboty
  godz. 10:00 średnio dwa razy w miesiącu

  zajęcia sobotnie 
  lektorat języka angielskiego dla średnio zaawansowanych, wykłady i zajęcia  sportowo-rekreacyjne
  w soboty godz. 10:00 średnio dwa razy w miesiącu

7.  Wybrane  zajęcia dodatkowo płatne.  Warunkiem  uruchomienia  zajęć  jest  zgłoszenie  się   co  najmniej

     20 słuchaczy.  Możliwość wyboru kilku modułów zajęć (właściwe zaznaczyć X).

    Odpłatność za jeden moduł zajęć 15 godzinnych w semestrze 50 zł. 
     
     lektorat języka angielskiego dla początkujących

        lektorat języka angielskiego dla średnio zaawansowanych

    podstawy obsługi komputera

    etykieta towarzyska i biznesowa



    międzykulturowe warsztaty komunikacyjne

    mediacje jako sposób rozwiązywania sporów i problemów

    jak radzić sobie z prawnymi zawiłościami ofert, umów, regulaminów

Oświadczam,  że  zgodnie  z  art.  23.ust.1  pkt.1  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych
osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.):

„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  niniejszym  formularzu  dla
potrzeb  niezbędnych  do  przeprowadzenia  rekrutacji,  realizacji  procesu  dydaktycznego  oraz  w  celach
marketingowych Uniwersytetu Otwartego, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską.
Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania”.

„Wyrażam  zgodę na otrzymywanie informacji droga mailową o przedsięwzięciach organizowanych przez
Uniwersytet Otwarty w Politechnice Świętokrzyskiej”.

Oświadczam, że znam Regulamin UO-PŚk i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

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

       data, podpis



Kielce, dnia ……………….. r. 

Uniwersytet Otwarty 
Politechnika Świętokrzyska
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

Oświadczenia osoby korzystającej z usług świadczonych 
przez Uniwersytet Otwarty Politechniki Świętokrzyskiej

I. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ja, niżej podpisana/y ………………………………………………………...………….……………..……,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i art. 7 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679

(RODO) z dnia  27 kwietnia 2016 r.  w związku z  uczestnictwem w działalności  Uniwersytetu Otwartego

(zw. dalej  UO) – jednostki  organizacyjnej Politechniki Świętokrzyskiej,  wyrażam zgodę na przetwarzanie

moich danych osobowych wymienionych w niniejszym oświadczeniu przez Politechnikę Świętokrzyską –

administratora danych, w celu realizacji regulaminowych zadań UO, w szczególności:

1) prowadzenia dokumentacji administracyjnej i księgowej UO,

2) komunikacji w formie ustnej lub pisemnej (w postaci papierowej lub elektronicznej) – informowanie

o działalności i ofercie UO, sprawach organizacyjnych, przesyłania informacji o ofertach podmiotów

zewnętrznych związanej tematycznie z działalnością UO,

3) wykonywania i przechowywania fotografii i filmów z moim udziałem.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje:

1) imię i nazwisko: …………………………………….……………………
                            czytelny podpis

2) data i miejsce urodzenia: …………………………………….……………………
                                  czytelny podpis

3) miejsce zamieszkania: …………………………………….……………………
                                  czytelny podpis

4) kontakt telefoniczny, adres mailowy: …………………………………….……………………
                                  czytelny podpis

5) wizerunek: …………………………………….……………………
                                     czytelny podpis

W przypadku mojego uczestnictwa w wyjazdach organizowanych w ramach zajęć UO, wyrażam zgodę na

przekazanie niezbędnych danych (poz. 1,2,3) ubezpieczycielowi danego wyjazdu w celu zawarcia umowy

ubezpieczenia.

………………………………………

             czytelny podpis



II. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.

Wyrażam  zgodę  na  otrzymywanie  drogą  elektroniczną  (na  adres  poczty  elektronicznej,  

nr telefonu) informacji w zakresie określonym w punkcie I.2 niniejszego oświadczenia.

………………………………………

            czytelny podpis

III. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalanie wizerunku w formie fotografii i filmu oraz jego

rozpowszechnianie.

Na podstawie art. 81 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., wyrażam

zgodę  na  rozpowszechnianie  mojego  wizerunku  na  stronie  internetowej  UO  w związku  z moim

uczestnictwem w działalności UO.

………………………………………

               czytelny podpis


