
REGULAMIN  

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

AKADEMII GÓRNOŚLĄSKIEJ IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W KATOWICACH 

 

I. Postanowienia ogólne i cele UTW 

§1 

Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwany dalej UTW, jest usługą edukacyjną świadczoną przez Akademię 

Górnośląską im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. 

 

§2 

1. UTW powołany jest do prowadzenia działalności dydaktycznej, poprzez organizację wykładów, 

kursów, zajęć plenerowych i praktycznych, skierowany do osób, które zakończyły swoją działalność 

zawodową, w celu rozwijania zainteresowań i poszerzania swojej wiedzy i zdobywania nowych 

umiejętności. Do zadań UTW należy promocja zdrowia i aktywnego stylu życia. 

2. Organizacja i sposób prowadzenia zajęć ma stworzyć Uczestnikom możliwość aktywizacji 

intelektualnej, psychospołecznej i fizycznej Uczestników. 

3. Działalność UTW ma wpłynąć korzystnie na aktywność społeczną ludzi starszych, ułatwić 

nawiązywanie kontaktów interpersonalnych oraz przeciwdziałać osamotnieniu i marginalizacji osób 

starszych. 

4. Cele UTW nawiązują do idei life long learning, której założenia to między innymi: przygotowanie 

do korzystania z różnych źródeł wiedzy czy uczenia jak się uczyć. 

 

II. Organizacja zajęć 

§3 

1. Podstawową formą dydaktycznej działalność UTW są wykłady. 

2. Oprócz wykładów UTW prowadzi tzw. zajęcia fakultatywne – rodzaj zajęć każdorazowo jest 

ogłaszany przed rozpoczęciem semestru i ich faktyczna realizacja jest uzależniona od liczby 

chętnych osób. 

3. Wykłady i warsztaty będą odbywać się co najmniej dwa razy w miesiącu, zgodnie z podanym 

harmonogramem. 

4. Podczas każdego semestru Organizator może proponować zorganizowanie warsztatów i wycieczek 

naukowych, mających charakter fakultatywny. Koszt udziału w zajęciach fakultatywnych jest 

każdorazowo uzgadniany przez Organizatora z Uczestnikami. 

5. Organizator świadczy usługę edukacyjną UTW w cyklu rocznym, zwanym dalej rokiem 

akademickim. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry: zimowy i letni. 

6. Szczegółową organizację roku akademickiego określa Koordynator UTW. 

7. Tematyka wykładów jest określona przed rozpoczęciem każdego semestru przez Koordynatora 

UTW, z uwzględnieniem sugestii i propozycji Uczestników.  

 

III. RODO 

§4 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej: RODO, informujemy o 

tym, że: 

1. Administrator danych 

Administratorem podanych danych jest Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego  

w Katowicach (skrót: AG), ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, 40-659 Katowice, wpisana do 

Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod numerem 36, NIP: 954-00-07-281, REGON: 272199522. 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Rektor AG powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt, we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, możliwy jest: 

a) mailowo, na adres: iod@akademiagornoslaska.pl 

b) listownie, na adres siedziby AG, z dopiskiem „IOD”. 

3. Przetwarzanie danych 

1) Podane dane będą przetwarzane celem w celu umożliwienia podpisania umowy na uczestnictwo 

w UTW, obsługi toku zajęć oraz w celach statutowych, statystycznych i archiwalnych.  

2) Przetwarzanie danych nastąpi na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed 

zawarciem umowy; 

b) art. 6 ust. 1 lit c RODO, tj. jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących 

na Administratorze, w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce oraz wydanymi do niej aktami wykonawczymi. 

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem 

możliwości podpisania umowy.  

4) Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

profilowaniu. 

4. Odbiorcami podanych danych osobowych będą: 

1) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania 

swoich obowiązków służbowych; 

2) osoby/podmioty którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie  

z obowiązującymi przepisami; 

3) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 

przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 

5. Okres przechowywania danych 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia umowy, a 

także do wypełnienia innych obowiązków przewidzianych przepisami prawa. Dane mogą być 

również przetwarzane przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jednak 

nie dłużej niż do upływu okresu ich przedawnienia. 

6. Prawa podmiotów danych 

1) Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści danych 

oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, 

żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia 

zgody (jeśli nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa) w dowolnym momencie. 

2) Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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