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Załącznik nr 1 do Regulaminu wolontariatu sąsiedzkiego w projekcie  
„Miasto z sercem – wsparcie i aktywizacja seniorów” 

Formularz zgłoszeniowy do wolontariatu sąsiedzkiego 

Imię i nazwisko Kandydata/Kandydatki: ________________________________ 

Ulica: _________________________________ nr domu: ____ /__ 

Kod pocztowy: ______-______ Warszawa;  

Telefon: ___________________ , adres mailowy: ________________________ 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych w celu 

przeprowadzenia kwalifikacji do wolontariatu sąsiedzkiego w projekcie „Miasto z sercem – 

wsparcie i aktywizacja seniorów” przez CAM „Nowolipie”. Projekt współfinansowany jest  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z treścią Regulaminu wolontariatu sąsiedzkiego  

w Projekcie „Miasto z sercem – wsparcie i aktywizacja seniorów” oraz treścią klauzuli 

informacyjnej dla kandydatów do wolontariatu sąsiedzkiego w projekcie, zgodnie  

z wymogami art. 13 RODO. 

Oświadczam, że jestem gotowa/-y przeznaczyć średnio 6 godzin miesięcznie na świadczenie 

działań wolontariackich w Projekcie.  

Jednocześnie oświadczam, że w przypadku niezakwalifikowania się do udziału  

w wolontariacie sąsiedzkim w Projekcie, nie będę wnosił/-a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń 

związanych z procesem naboru wobec Centrum Aktywności Międzypokoleniowej.  

Data: ______________________ Podpis Kandydata: __________________________ 
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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z wymogami 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej „Rozporządzeniem” informuję, że: 

1. Administratorem danych kandydatów wolontariatu sąsiedzkiego w Projekcie „Miasto  

z sercem – wsparcie i aktywizacja seniorów” jest Centrum Aktywności Międzypokoleniowej 

„Nowolipie” z siedzibą przy ul. Nowolipie 25b w Warszawie.  

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować  

pod adresem: iod@camnowolipie.pl. 

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia kwalifikacji kandydatów  

do wolontariatu sąsiedzkiego w Projekcie na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody  

w zakresie i celu określonym w treści oświadczenia, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 

1 lit. a RODO. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału  

w procesie rekrutacji do wolontariatu sąsiedzkiego w Projekcie. W przypadku niepodania 

danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające  

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; 

b) podmioty, które wraz z Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” 

uczestniczą w realizacji projektu tj. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”,  

z siedzibą przy ul. Skaryszewskiej 3, 03-802 Warszawa; Centrum Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, z siedzibą przy ul. Konwiktorskiej 

3/5, 00-217 Warszawa; Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy,  

z siedzibą przy ul. Józefa Bema 91, 01-233 Warszawa; Stowarzyszenie Q Rozwojowi,  

z siedzibą przy ul. Ogólnej 7/12, 01-702 Warszawa, a także inne podmioty, które  

na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których 

administratorem jest Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” tj. operator 

pocztowy, firmy świadczące usługi IT, doradztwa, obsługi prawnej, archiwizacji  

i brakowania dokumentacji. 

5. Dane osobowe kandydatów do wolontariatu sąsiedzkiego w Projekcie będą przetwarzane 

przez okres jego realizacji w celu prowadzenia list rezerwowych i ewentualnego przeniesienia 
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kandydata na listę Wolontariuszy i Wolontariuszek zakwalifikowanych do projektu, pod 

warunkiem zwolnienia miejsca lub do czasu wycofania zgody. W przypadku zakwalifikowania 

Pana/Pani do projektu dane Wolontariusza/Wolontariuszki będą archiwizowane do czasu 

rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020, zgodnie z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji projektowej. 

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:  

a) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych – wycofanie zgody jest 

równoznaczne z rezygnacją udziału w procedurze rekrutacyjnej do projektu. Wycofanie 

zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w chwili 

obowiązywania zgody, 

b) prawo dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,  

c) prawo do sprostowana danych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub 

nieprawdziwe na podstawie art. 16 RODO,  

d) prawo do usunięcia danych – w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,  

gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

e) prawo do ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w art. 18 ust. 1 RODO. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie, w sytuacji, gdy uzna,  

że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepis RODO.  

8. Dane kandydatów do wolontariatu sąsiedzkiego w Projekcie nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowanym, w tym profilowane. 

Data: ______________________ Podpis Kandydata: __________________________ 

 


