
 

       ZGŁOSZENIE 
                   

Imię i nazwisko: 

 

Data urodzenia: 

 

PESEL 

 

Adres zamieszkania (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miasto) 

 

Telefon: E- mail: 

W jakich godzinach możesz nam pomóc?          9:00 – 12:00 | po 17:00 

 

W jakie dni?      PON   WT   ŚR   CZW   PT   SOB   NIEDZ  

Zainteresowania, hobby, umiejętności: 

 

 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja, niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przekazanych dobrowolnie w zakresie podanym w formularzu przez Centrum Kultury i Bibliotekę 

Publiczną Gminy Słupsk, Głobino, ul. Główna 65, 76-200 Słupsk w celu wzięcia udziału 

w procesie rekrutacji, zgodnie z obowiązującym Regulaminem wolontariatu. 

 

 ……….………………….……………………………………. 

Data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

  

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO  

Szanowna/y Pani/Panie na postawie art.13 ROZPORZĄDZENIA 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 (RODO) informuję, że: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna 

Gminy Słupsk, Głobino, ul. Główna 65, 76-200 Słupsk tel.: 59 847 10 91 adres e-mail: biuro@gok.slupsk.pl . Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem 

ochrony danych: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk, Głobino ul. Główna 65, 76-200 Słupsk tel.: 59 847 10 91 adres e-mail: 

iod@gok.slupsk.pl 

2. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o wolontariacie ukierun-

kowanych na jej zawarcie. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

3.Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane na podstawie przepisów prawa do organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, organów nadzor-

czych. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, 

zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe jej wyko-

nanie 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważ-

nione z mocy prawa. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami w tym przepisami ustawy o rachunkowości oraz przez okres zgodny z odpo-

wiednią kategorią archiwalną. 

 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną, którą w całości zrozumiałem i akceptuję. 

 

 

Czytelny podpis 

 

 


