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UNIWERSYTETU TRZECIEGO WttrKU

G6rnosl4skiej Wytszej Szkoly Handlowej in. Wojciecha Korfantego w Karowicach

L Postanowienia og6lne i Cele UTW

5l
Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwany daiej UTW jesi ustugq edukacyjn4 Swiadczon4 przez Gomosleska

WyzszE Szkolg Handlow4 im. Wojciecha Korfantego w Karowicach.

s2
l. UTW powolany.jest do prowadzenia dziaialnosci dydaklycaej poprzez organizacjq ulktadow. kurs6w,

zajia plenerowych i praktycznych, skierowan4 do os6b, k6r€ zakonczyty swoj4 dziaialnosi zawodow4.

w celu rozwijania zainteresowai i poszerzania swojej wiedzy i zdobywanje nowych umiejgtnosci. Do

zadan UTW nalezy promocja zdrowia i akrywnego stylu 2ycia.

2. O.ganizacja i spos6b prowadzenia zaj 96 ma stworzya Uczesrnikom mozliwosa akrywizacji inielektualnej,

psychospolecaej i fi zycznej uczestnik6w.

3. DziatalnoSi UTW ma wpb/n4a korzystnie na akrywnosi spoleczn4ludzi starszych, ulatwic nawi4zysanie

kontakiow interpersonalnych oraz przeciwdziata6 osamornieniu i marginalizacji os6b starszych.

4. Cele UTW nawiEzujE do idel life lang tearning, k6rej zalozenia io mjqdzy innyrni: przygotowanie do

korzystania z r6znych t6del wiedzy czy uczeniajak siQ uczyi.

IL Organizacja zajga

$3
L Podslawow4 formq dydakrycznej dzialalnosci UTW sE wyklady.

2. Opr6cz wyklad6w UTW prowadzitzw. zajgcia fakultatywne rodzaj z.aiet kazdotuowo jest ogtaszany

przed rozpoczgciem semestru i ich faktyczna rcalizacjijest uzalez ona od liczby ch9inych osob

3. Wyklady i warsztaty bgda si€ odbywai co najmniej dwa razy w miesi4cu, zgodnje z podanym

harmonogram€m.

4. Podczas kazdego semesiru Oryanizaror noze proponowa6 zorganizowanie warsrar6w i wycieczek

naukowych majEcych charakrer fakulrarywny. Koszt udziatu w zajgciach fakuharrrnycn Jesr

kazdorazowo uzgadniany pvez Organizatora z Uczestnikami.

5. Organizator Swiadczy ustug9 edukacyjne UTW w cyktu rocznym, zwanym rokiem akademjckim. Rok

akademickijest pod"ielony na dwa semeslry: zimowy i lernj.

6. Szczeg6iowa organizacjg roku akademickiego okesla Koordynaror UTW.

7. Tematyka wyklad6w jest okeSlana przed rozpoczgciem kazdego semesr.u przez Koordynaror UTW.
z uwz-glgdnieniem sugesrii i propozycj j sluchaczy.



$4
L Zajecia dydaktyczne odbywajE w dni powsz€dnie, w terminach podanych przez Organizarora przed

rozpoczecjem kazdego semesrfu zaj9a.

2. Oryanizator zastrzega sobie moztirvoja zniany tennin6w, mi€jsca j tematyki zaj9i. lntormacje o tym
zostanE niezwlocznie zamieszczone na srronie intemetowej urw oraz przekazywane terefonicznie na
podany przez uczestnika numer kontalftowy i/tub adres mailo\ry.

3. Hamonogran zaj9d dla aktualnego senest u jest dosrppny na stronie inremetowej Uniwersyreru oraz
w Biurze UTW.

4. Sluchacze UTW na koniec roku akademickiego. kt6rzy brali udzjal, w co najmniej 50% zajea otrzyrnujq
dyplom Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

III. Zasadyucz€stnictwa

ss
l. Ok€s bycia Uczestnikiemjest nieogfaniczooy.

2- Uczestnictwo w zajeciach UTWjesi odplatne.

3. WysokoSc oplary semestralnej oglaszanajest kazdorazowo przed rozpocz?ciem semestru i powinna byC

wniesiona w teminie podanym przez Organizatora na stronie intemetowej.

4. w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w UTW, nie p6zniej niz na 14 dni przed rozpoczeciem zajei. na
pisemny wniosek Uczest ika, dokonany zostanie zwrot oplary.

5. Zapisu mozna dokonan osobiscie, telefonicznie oraz drogE mailowE.

6 Proces rek'uiacjikonczv dostarczenie w terminie podan)rn prz€z organizatora wypetnionego formurarza

zgtoszenro\r!ego wraz z akcepracj4 Regulaminu oraz dokonanie wplary za semesr. zajpa.

7. Oplatq semestmlnE motna zrealizowaa bezposrednio u Koordynator UTW, gotdwkE lub na przelewem

na Nr konra 64 1050 1214 t000 0023 3466 7124 (podaiec w Brute imiF, nazwisko, zaj9cia UTW).
8. wplabr za zajgcia fakulrarywne (jpzyk obcy,josa lub inne kt6re znajdq si9 w progamie) nalezy dokonai

za niesiac z g6ry, wedlug stawki ustalonej przez Organjzatora, zamieszczonej na stronie inremetowej

UTW. Mozliwajes. platnosd goi6wka u Koordynator UTW oraz przetew.

9. Organizatornie zwraca oplar za zajgcia, na k6rych Uczestnik byl nieobecny.
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l. Skreslenie z lisly Uczestnika nasrgpuje w przFadku:

l) dobrowolnej pisenn€j rezygnacji Uczeshika,

2) niewniesienia optat za zajgcia w wyznaczonych terminach.

IV. RODO

Zgodnie z art. i3 Ogdlnego Rozporz4dzenia o Ochronie Danych Osobowych zdnia2T kwiehia 2016 r. (Dz. Urz.

UE L t t9 z 04 .05 .2016 da.lej: RODO) informuj emy. iz:



l. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest c6rnoslqska Wyzsza Szkola Handtowa

z siedzibq w Kaiowicach (sk6i: GWSH), ul. Harcerzy Wrzesnia 19 nr 3, wpisana do Ewidencjj Uczelni

Niepublicznych i ZwiAzk6w Uczelni Ni€pubiicznych, p.owadzon4przez MinistraNauki iSzkolnictwa Wyzszego

pod numerem 36, NIP: 953,00-07-281; REGON: 2?2199522.

2. Inspektor Ochrony Osobo$ych:

Kontak z Inspekorem Ochrony Danych mozliwy jest, we wszysikjch sprawach dotycz4cyln $zerwalzar.tn
danych osobowlch:

a) pod adresem e-mail: iodaewsh.pl

b) Iistownie na adres Uczelni: ul. Harcerzy Wrz€Snjalx j,40-659 Katowice, z dopjskiem ,,IOD...
3. Cel przetwazaDia i podstawa prarvna:

a) PansMa dane bFdq przerwarzane w cetu reatizacji umowy zawanej z Uczelni4.

b) Powierzone do przerwarzania dane obejmuj4 zakes wskazany w umowie.

c) Podstaw4 przelwarzania danych osobowych j est art. 6 usr. 1 tit. b i c RODO, tj.:
. pEetwarzanie jett niezbgdne da Wkanania unowy, kt6rcj strcnq jest osoba, k6rej dane dotyczq,

lub do podjecia dziatah na 2qdanie asoby, ktorej dane dotyczq, przed,twarcien untuwr;
. przetwar.aniejest niexbgdne do w)rpetnienia obowiqzku prawneEo ciqtqcego na aclninistratotze

d) Podanie danych osobowych jesr dobrowolne, jednak niezbgdne w celu prawidlowego realizowania

zarvarteJ umowy z ucz€lniq.

e) Dane udosippnione przez Paniq,/pana n;e b9de przetwarzane w spos6b zauromatyzowany i nie bqdE

podlegaly profi lowaniu.

4. Kategori€ danych, kt6re bgda przetwarzanel

imie (imiona) inazwisko iimiona;

NUMCT PESEL;

- data urodzenia;

piec;

ooywatelstwo;

- numer telefonu;

adres e-mail;

- inne dane wymagane dla uczestnictwa i rachunkowosci.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b€dq:

Dane osobowe nie bed4 udostgpniane innym podmiotom poza slruacjanj przewidzianymi w przepisach prawa

i zape$,niajEcym tunkcjonowanie Uczeln;. Dane mogq bya przekazane bankom czy ubezpieczycielom.

6. Okres:

Pani/Pana dane osobowe przechowvwane b9dq przez okres trwaniaumowy oraz do czasu przedawnienia roszczen,

a p6zni4 przez okes wymagany przepisami prawa.

7. Pruwa z\\iqzane z przetwarzan ien danych osobowych:

l) Posiada Pani/Pan prawo do:



- dostgpu do tresci danych;

- sprostowania lub uzupetnienia danych;

- prawo sprzeciwu;

usunigcia lub ograniczenia przerwarania;

- z4dafizzaprzestaniaptzetwarzrnia prawo to nie przysfuguje, gdy przetwarzanie danychjest koniecane do
realizacji obowiqzk6w wynikaj4cych z przepis6w prawa lub jest konieczne do \rykonania zadania
realizowanego \r interesie publiczrym;

- przenoszenia danych;

prawo do coftiecia zgody w dowolnym momencie, bez qlywu zgodnosci z pmwem przetwarzania danych!
k6r€go dokonano na podstawie pani,?ana zgody prz€djej cofnipciem. Wycofanie zgody na przetwarzrni€
osobowych jelt r6wnozna€zne z wycofaniem wniosku o przyznanie jwiadczei.

2) Ma Pani,ryan prawo wniesienia skaqi do organu nadmrczEgo tj. prezesa Urz?du Ochrony Danych
Osobowych.

V. Postrnowi€niakoricow€

58

Be4osredni nadz6r nad dziahlno6ci4 UTW spm\ruje Koordynator

Regulamin wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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