
Załącznik nr 5 do Regulaminu wolontariatu wprowadzonego Zarządzeniem nr 18/22  
Dyrektora Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie z dnia 30 maja 2022 roku 

 

OŚWIADCZENIE  

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

KANDYDATA NA WOLONTARIUSZA 

Administratorem danych jest Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Warszawie 

(02-147) ul. Paluch 2. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Schronisku dla Bezdomnych 

Zwierząt, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@napaluchu.waw.pl  

 

Podane w kwestionariuszu „Kandydata na wolontariusza” danych osobowych jest będą 

przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO),  w celu 

rozpatrzenia kandydatury na Wolontariusza. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody 

wyrażonej przez kandydata poprzez zgłoszenie woli udziału w wolontariacie. art. 6 ust 1. lit. 

a RODO.. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody  przed jej wyrażeniem..  

 

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rozpatrywania wniosku  

kandydata na Wolontariusza, a następnie przez okres obowiązku przechowywania 

dokumentów i ich archiwizacji na podstawie odrębnych przepisów lub do czasu wycofania 

zgody.  

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych ich odbiorcami będą upoważnieni 

pracownicy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt lub firmy świadczące usługi na rzecz  

Korzystającego w zakresie obsługi poczty elektronicznej, obsługi prawnej, informatycznej i 

pracownicy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - w zakresie i celu związanym ze 

świadczeniem pracy wolontariusza. 

  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo dostępu 

do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i ich 

kopii. 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych  

 

Podanie danych osobowych w Kwestionariuszu kandydata na Wolontariusza jest 

dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi współpracę z Korzystającym.  

 

Data i czytelny podpis: …………………………………………… 
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