
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
dla słuchaczy UOUŚ oraz UTW 

 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a rozporządzeniem 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 osobowych)         
„RODO” niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Uniwersytet          
Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40 - 007 Katowice moich danych osobowych, tj.: 
 
❏ imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu i adres e-mail celem             

rekrutacji na zajęcia Uniwersytetu Otwartego w Uniwersytecie Śląskim w         
Katowicach; 
 

❏ imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu i adres e-mail celem             
organizacji kształcenia, utrzymania ze mną kontaktu i informowania w         
sprawach bieżących związanych z moim kształceniem ustawicznym; 
 

❏ adresu e-mail dla potrzeb otrzymywania wiadomości marketingowych, celem        
skorzystania z oferty Uniwersytetu Otwartego. 

 
 
……………………………………………                     ………………………………………………. 
         miejscowość, data                   czytelny podpis 
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