
ANKIETA WOLONTARIUSZA
zbiórki publiczne 2021
Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego, ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 80, 75-136 Koszalin, tel. 94 340 36 96 kom. 600 233 822, NIP 669 21 59 233, REGON 330240533

imię i nazwisko

data zbiórki

data zbiórki

Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na udział pozostającego/ej pod moją opieką

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego (tj. zdjęcia, nagrania) i publikację ich na stronie internetowej,
portalach społecznościowych oraz w placówce Administratora, a także wykorzystania nagrań w celach informacyjnych i promocyjnych Administratora.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym dla opiekunów prawnych wolontariuszy w związku z przetwarzaniem danych
osobowych dziecka (NA ODWROCIE ANKIETY)

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym dla wolontariuszy w związku z przetwarzaniem danych osobowych (NA ODWROCIE ANKIETY)
i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku (tj. zdjęcia, nagrania) i publikację ich
na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz w placówce Administratora, a także wykorzystania nagrań w celach informacyjnych i promocyjnych Administratora

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym dla opiekunów prawnych wolontariuszy w związku z przetwarzaniem ich danych
osobowych (NA ODWROCIE ANKIETY) i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Zarząd Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 80 upoważnia Pana / Panią

Zbiórka na bieżące funkcjonowanie Hospicjum stacjonarnego i Hospicjum domowego w Koszalinie.
Nr zbiórki 2021/3/OR Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

do publicznej zbiórki pieniędzy na rzecz Hospicjum w dniu na terenie RP. 

w zbiórce publicznej na rzecz Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie, w dniu

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA NA UDZIAŁ W ZBIÓRCE PUBLICZNEJ:

DANE WOLONTARIUSZA:

UPOWAŻNIENIE IMIENNE NR

data czytelny podpis rodzica / opiekuna

HOSPICJUM
im. św. Maksymiliana Kolbego
w Koszalinie

PESEL

nr telefonu wolontariusza nr telefonu opiekuna

nazwa szkoły

imię i nazwisko wolontariusza PESEL

WOLONTARIUSZ NIEPEŁNOLETNI

WOLONTARIUSZ PEŁNOLETNI

imię i nazwisko wolontariusza PESEL

imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego

miejscowość, data imię i nazwisko opiekuna

miejscowość, data imię i nazwisko opiekuna

miejscowość, data imię i nazwisko wolontariusza

miejscowość, data imię i nazwisko opiekuna



WOLONTARIUSZ NIEPEŁNOLETNI

WOLONTARIUSZ PEŁNOLETNI

Obowiązek informacyjny dla opiekunów prawnych wolontariuszy w związku z przetwarzaniem danych osobowych dziecka:

1. Administratorem danych osobowych dziecka jest Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą przy ul. Zdobywców 
Wału Pomorskiego 80, 75-136 Koszalin. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zdobywców 
Wału Pomorskiego 80, 75-136 Koszalin lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@hospicjum.koszalin.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Dane osobowe dziecka są przetwarzane na podstawie 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), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. 
4. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania usług wolontarystycznych na rzecz Administratora oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w 
obszarze objętym monitoringiem na terenie siedziby Administratora z zastrzeżeniem iż przetwarzanie wizerunku nie może odbywać się w celach 
nadzorowania. 
Przetwarzanie odbywa się również w celu utrwalenia wizerunku, publikacji wizerunku na stronie internetowej i portalach społecznościowych, a także 
wykorzystania nagrań w celach informacyjnych i promocyjnych Administratora. 
4. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania usług wolontarystycznych na rzecz Administratora. Przetwarzanie odbywa się również w celu utrwale-
nia wizerunku, publikacji wizerunku na stronie internetowej i portalach społecznościowych.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku wypadku w ramach świadczonych usług wolontarystycznych oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka 
konieczność, na podstawie umów powierzenia.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora bezterminowo, do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której 
dane dotyczą, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dane pochodzące z monitoringu 
nie mogą być przechowywane dłużej niż 30 dni. Wizerunek dziecka przetwarzany będzie do czasu wycofania zgody. 
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości nawiązania 
współpracy.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Obowiązek informacyjny dla wolontariuszy w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą przy ul. Zdobyw-
ców Wału Pomorskiego 80, 75-136 Koszalin. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zdobyw-
ców Wału Pomorskiego 80, 75-136 Koszalin lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@hospicjum.koszalin.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. 
4. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania usług wolontarystycznych na rzecz Administratora.
Przetwarzanie odbywa się również w celu utrwalenia wizerunku, publikacji wizerunku na stronie internetowej i portalach społecznościowych, a także 
wykorzystania nagrań w celach informacyjnych i promocyjnych Administratora. 
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku wypadku w ramach świadczonych usług wolontarystycznych oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka 
konieczność, na podstawie umów powierzenia.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora bezterminowo, do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której 
dane dotyczą, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wizerunek przetwarzany będzie 
do czasu wycofania zgody.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości nawiązania 
współpracy.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Obowiązek informacyjny dla opiekunów prawnych wolontariuszy w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą przy ul. Zdobyw-
ców Wału Pomorskiego 80, 75-136 Koszalin. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zdobyw-
ców Wału Pomorskiego 80, 75-136 Koszalin lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@hospicjum.koszalin.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem 
mailowym: iodo@rt-net.pl .
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 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).
4. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania usług wolontarystycznych na rzecz Administratora przez Państwa dziecko/podopiecznego, a także w 
celu nawiązania kontaktu. 
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje 
taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora bezterminowo, do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której 
dane dotyczą.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie spowoduje brak możliwości nawiązania kontaktu. 
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


