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FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA WOLONTARIUSZY 
- PROJEKT „PEŁNOAKTYWNI WOLONTARIUSZE”- 

Imię  i nazwisko 

 

Adres (miejscowość, ulica, kod 
pocztowy) Telefon kontaktowy Adres e-mail 

   

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 
OŚWIADCZAM, ŻE: 
jestem osobą  
z niepełnosprawnością 

Mam szczególne potrzeby 
związane z niepełnosprawnością  

 

 
TAK 
 
NIE 

 
TAK 
jakie?......................................... 
NIE 

Organizacja (Lider Wolontariatu Integracyjnego – LWI), z którą chciałbyś/chciałabyś podjąć współpracę 
 

POWIAT SIEMIATYCKI: 
WTZ w Dołubowie 
Stowarzyszenie „Nasza Tradycja” 
Stowarzyszenie „Podlaski Raj” 
 

POWIAT BIELSKI: 
Stowarzyszenie „Lazur 
Nadziei” 
Fundacja Futurum 
Stowarzyszenie Autentyczni 
 

POWIAT HAJNOWSKI: 
Stowarzyszenie „Kreatorzy 
Rzeczywistości” 
Fundacja Freesia 
Fundacja Kaja 
 

Dokończ zdania: 

 

1) Bardzo lubię ………………………………………….……………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Pomaganie to dla mnie …………………………..……………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

  …………………………………………………………. 
  Czytelny podpis Wolontariusza 

 
…………………………………………………………. 

Czytelny podpis 
rodzica/opiekuna prawnego 

(w przypadku osoby niepełnoletniej) 
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Oświadczenie ws. danych osobowych 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie m.in.: imię i nazwisko, data urodzenia,  
adres,  e-mail, nr telefonu, nazwa organizacji, w której działam, zapis wizerunku i głosu, przez Stowarzyszenie „Centrum na 
Wschodzie” z siedzibą w: Osmola 111, 17-306 Dziadkowice, w celu udziału w projekcie „PełnoAktywni Wolontariusze”. 
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich 
danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników szkolenia,: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: ADO) jest Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” z siedzibą w: 

Osmola 111, 17-306 Dziadkowice. 
2. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez ADO stanowi art. 13 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) – co oznacza, że podane przez Państwa dane 
osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Podane przez Państwa dane osobowe są 
przetwarzane w celu udziału w projekcie „PełnoAktywni Wolontariusze”. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „PełnoAktywni Wolontariusze”, w tym w 
zakresie zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości i raportowania oraz zapewnienia 
realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o uzyskanym 
wsparciu z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) w ramach 
programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). 

4. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo do żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
oraz prawo do ich przenoszenia poprzez wysłanie e-maila zawierającego stosowne żądanie na adres: 
kontakt@centrumnawschodzie.pl; 

5. W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych, a także zażądać usunięcia Państwa 
danych osobowych z bazy ADO, poprzez wysłanie e-maila zawierającego stosowne żądanie na adres: 
kontakt@centrumnawschodzie.pl, przy czym cofnięcie zgody po jej udzieleniu pozostaje bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Kategoriami możliwych odbiorców Państwa danych są: NIW-CRSO, osoby i instytucje które uczestniczą w realizacji 
projektu, podmioty świadczące usługi IT, podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby upoważnione, operatorzy 
pocztowi oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji. Odbiorcami Państwa danych osobowych w zakresie: 
imię i nazwisko mogą być także inni uczestnicy projektu. 

7. W przypadku przetwarzania przez ADO Państwa danych osobowych z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, 
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie Państwa danych osobowych jest konieczne w celu wzięcia udziału w projekcie „PełnoAktywni Wolontariusze”, a 
brak podania wymaganych danych jak również brak udzielenia zgody na ich przetwarzanie będzie skutkował odpowiednio 
brakiem możliwości wzięcia udziału w projekcie. 

9. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
profilowania. 

10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji i kontroli projektu „PełnoAktywni 
Wolontariusze” oraz z przepisów prawa dot. archiwizacji. 
 

  …………………………………………………………. 
  Czytelny podpis 

osoby zgłaszającej się na szkolenie 
…………………………………………………………. 

Czytelny podpis 
rodzica/opiekuna prawnego 

 (w przypadku osoby niepełnoletniej) 
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