
Kwestionariusz kandydata na wolontariusza 

sekcja psy / koty* 

(* właściwe podkreślić) 

Wolontariusz to osoba, która regularnie, długofalowo pomaga w schronisku.  

1. Dane kandydata/ki: 

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………. 

Wiek (zaznacz właściwy przedział): 

18 – 24 lata 25 - 35 lat 36 – 50 lat 51 – 65 lat powyżej 65 lat 

     

2. Dane kontaktowe kandydata/ki  

nr tel.: …..………………………………………………………………. 

e-mail: ……………………………………………………………………………. 

3. Jeśli chcesz dołączyć do konkretnej grupy wolontariuszy, podaj jej nazwę: ……….. 

4. Czy masz preferencje co do rodzaju zwierząt, jakimi chcesz się zajmować?* 

● staruszki 

● energiczne, wymagające dużo ruchu 

● wycofane, lękliwe 

● chore 

● nie mam preferencji 

5. Jakie masz doświadczenie w opiece nad zwierzętami? 

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

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

6. Czy obecnie masz koty/psy w domu? Ile? Czy są kastrowane/sterylizowane i regularnie 

szczepione? 

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

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

7. Czy jesteś świadomy/a, że praca wolontariusza związana jest z wysiłkiem fizycznym?  

● TAK  

● NIE 

8. Czy umiesz i jesteś gotowy/a pracować w zespole? 

● TAK  

● NIE 

9. Czy jesteś świadomy/a, że wolontariusz w Schronisku pracuje także ze zwierzętami 

chorymi, w złym stanie psychicznym, takimi które wymagają socjalizacji i jesteś gotowy/a 

podjąć się takiej pracy?   

● TAK  

● NIE 



10. Praca ze zwierzętami bezdomnymi bywa wyczerpująca emocjonalnie. Czy uważasz się za 

osobę odporną na stres? 

● TAK  

● NIE 

11. Czy jesteś gotowy/a zaangażować się w regularną i długofalową pomoc, niezależnie od 

pory roku? 

● TAK  

● NIE 

Ile razy w tygodniu/ miesiącu planujesz przychodzić? ……………………………. 

.......................................................................................................................................... 
Ile godzin zamierzasz poświęcać w ramach każdorazowej wizyty w schronisku w godz. 10:00 −18:00? 

……………………………………………………………….. 

12. W jakie dni tygodnia możesz przychodzić do Schroniska? ……………..…………. 

13. Praca wolontariusza w Schronisku zakłada także czynności mające na celu promowanie 

zwierząt do adopcji (m.in. pisanie ogłoszeń, prowadzenie mediów społecznościowych, 

udział w akcjach promocyjnych). Czy jesteś w stanie zaangażować się w promocję 

podopiecznych również poza godzinami Wizyt w Schronisku? 

● TAK  

● NIE 

14. Czy pomagałaś/eś już w Schronisku dla zwierząt? Jeśli tak, napisz proszę, kiedy i jak: 

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

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

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

15. Co sprawia, że chcesz zostać wolontariuszem w naszym Schronisku? 

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

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

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

16. Jakie masz dodatkowe umiejętności, niekoniecznie związane ze zwierzętami, które mogą 

być przydatne wolontariuszowi?*  

● fotografia 

● obsługa programów graficznych 

● znajomość mediów społecznościowych 

● kursy związane z pracą ze zwierzętami 

17. Może znasz się na czymś, co nie zostało wymienione powyżej, a uważasz to za pomocne 

w pracy na rzecz zwierząt/Schroniska? Jeśli tak, opisz proszę poniżej. 

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

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

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

18. Oświadczam, że zapoznałam/em się z materiałami szkoleniowymi na stronie internetowej 

Schroniska.      

 

……………………… 



własnoręczny podpis 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

KANDYDATA NA WOLONTARIUSZA 

Administratorem danych jest Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego z siedzibą w 

Warszawie (02-147) ul. Paluch 2. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Schronisku na Paluchu im. Jana 

Lityńskiego, 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 na Paluchu im. Jana Lityńskiego 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: …………………………………………… 

mailto:iod@napaluchu.waw.pl


 

 

 

 

 

 

……………………………… 

      imię i nazwisko 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że nie orzeczono wobec mnie zakazu posiadania zwierząt 

lub pracy ze zwierzętami i nie byłem/am karana na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o ochronie zwierząt. 

 

 

……………………………………….. 

                                                                                         data i podpis 

 


