
                                    

Deklaracja członka stowarzyszenia 

ŚWIĘTOKRZYSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 

 
Imię i nazwisko...................................................................................................... 
Data i miejsce urodzenia....................................................................................... 
Adres zamieszkania............................................................................................... 
Telefon.................................................................................................................... 
Ostatnie lub aktualne miejsce pracy.................................................................... 
 

Zgłaszam przystąpienie w charakterze członka zwyczajnego do 
stowarzyszenia Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach        
i proszę o przyjęcie mnie w poczet członków stowarzyszenia zgodnie z 
rozdz. III – Członkowie, ich prawa i obowiązki, §12 Statutu. 
 Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu i zobowiązuję się 
do ich przestrzegania oraz opłacania składek członkowskich. 
 
 
..............................     ..............................                       .............................. 
      (miejscowość)                        (dnia)                                                      (czytelny podpis) 
 
Wyrażam zgodę na zatrzymanie i przetwarzanie moich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek 

Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 
2016/679 z dn. 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  - dalej RODO (klauzula informacyjna na 
stronie www.sutw-kielce.pl 

 

 
                                                              ................................. 

                                                                                                czytelny podpis 

 
 

 
Przyjęto do Stowarzyszenia ŚUTW dnia …………………………………… 
 
Wydano legitymację nr. …………………………………………………….. 
 
 
 
Kielce, dnia ..............................               
         
 



 
 

Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach 
 

A n k i e t a  s ł u c h a c z a  SUTW 
 

1. ……………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, data urodzenia) 

 
2. ................................................................................................................................................ 
                                                                  (adres zamieszkania, telefon) 
       

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

 
3.  Emeryt/Rencista TAK/NIE ................................................................................................... 

 

4.  Grupa niepełnosprawności (jaka?) ........................................................................................ 
 

5. Jakie prace chciałby/chciałaby Pan/Pani wykonywać na rzecz ŚUTW (podkreślić wybrane) 

 Współpraca z członkami zarządu 
      Pomoc przy organizowaniu imprez 
      Pomoc przy obsłudze sekcji tematycznych ( w tym starostowie) 
      Prace na rzecz dzieci w środowisku lokalnym 
      Prace na rzecz innych seniorów, pomoc koleżeńska 
      Uczestnictwo w spotkaniach lokalnych, konferencjach 
      Współtworzenie projektów 
      Inne ………………………………………………………………………………………… 

 
6. Osoba którą należy zawiadomić  w razie wypadku ............................................................... 
                                                                                                                                  (Imię i  Nazwisko , telefon) 
 

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

  7. ………………………………………………………………………………………………. 
(wykształcenie: wyższe, pomaturalne, średnie - zawód – wpisać właściwe) 

 
 

8. Zainteresowania ……………………………………………………………………………... 
 
 
 

 
Kielce, dnia ........................................                                 ....................................... ............................................ 
                                                                                                                 (czytelny podpis) 
 
 

 
 
Słuchaczami Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kielcach mogą być osoby mające co 
najmniej wykształcenie średnie, będące w wieku przedemerytalnym, jak również emeryci, renciści oraz 

osoby bezrobotne w starszym wieku, mieszkańcy miasta Kielce i województwa świętokrzyskiego. 
 
Wyrażam zgodę na zatrzymanie i przetwarzanie moich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek 
Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 

2016/679 z dn. 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  - dalej RODO (klauzula informacyjna na 
stronie www.sutw-kielce.pl 


