FORMULARZ UCZESTNIKA PROJEKTU MŁODZIEŻOWA RADA WOLONTARIATU
1.

DANE UCZESTNIKA:
IMIĘ I NAZWISKO: …………………………………………………………………………..
TELEFON KONTAKTOWY: …………………………………………………………………
E-MAIL:.......................................................................................................................................
ADRES ZAMIESZKANIA:...........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
ADRES KORESPONDENCYJNY:.............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...

2.

DANE SZKOŁY:
NAZWA SZKOŁY:........................................................................................................................
KLASA: …………………………………………………………………………………………..
ADRES SZKOŁY:..........................................................................................................................

3.

DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO ( DLA OSÓB PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA):
IMIĘ I NAZWISKO: …………………………………………………………………………..
TELEFON KONTAKTOWY: …………………………………………………………………
E-MAIL:.......................................................................................................................................
ADRES ZAMIESZKANIA:...........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
ADRES KORESPONDENCYJNY:.............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UCZESTNICZENIE DZIECKA/PODOPIECZNEGO W
PROJEKCIE MŁODZIEŻOWA RADA WOLONTARIATU.
Wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka ………………………………………………… (imię i nazwisko)
w projekcie Młodzieżowa Rada Wolontariatu prowadzonym przez Fundację “Wygrajmy Siebie” z partnerami Radą
Dzielnicy XII oraz Centrum Kultury Podgórza.
……………………………………….

……………………………………

miejscowość i data

podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego
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FORMULARZ ZGODY NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszy formularz stanowi dokument przeznaczony do wypełnienia w celu wyrażenia zgody na zbieranie
i przetwarzanie Państwa danych osobowych na potrzeby podjęcia współpracy z Fundacją „Wygrajmy Siebie”, która
to współpraca zawiązuje się w związku z przyjęciem Państwa dziecka/podopiecznego do Wolontariatu Fundacji
w charakterze Wolontariusza.
Fundacja „Wygrajmy Siebie”, ul. Kurczaba 3 lokal 5, 30-868 Kraków, KRS: 0000420987, informuje:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja „Wygrajmy Siebie” z siedzibą w Krakowie,
ul. Kurczaba 3 lokal 5, 30-868 Kraków. Kontakt z administratorem możliwy jest pod wskazanym adresem
pocztowym lub pod adresem e-mail: wygrajmysiebie@gmail.com.
2. Państwa dane osobowe zbierane są i przetwarzane przez Fundację w celu niezbędnym do wykonania statutowych
zadań Fundacji.
3. Państwa dane osobowe zbierane są i przetwarzane w celu organizacji prac Wolontariatu Fundacji,
a w szczególności w celu prowadzenia kontaktu i przekazywania rzetelnej informacji nt. uczestnictwa
Państwa dziecka/podopiecznego w działaniach Wolontariatu, promowania działań Fundacji oraz
organizowanych przez Fundację akcji i wydarzeń. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane będą przy
zachowaniu zasad określonych w obowiązującym prawie, szczególnie zaś na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego

i Rady (EU) 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), a także na zasadach opisanych w Polityce prywatności
Fundacji „Wygrajmy Siebie”. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażenie wyraźnej
zgody (Art. 6. ust. 1. lit. a RODO).
4. Mają Państwo zagwarantowane prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania przez
cały czas ich zbierania i przetwarzania – szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności Fundacji
„Wygrajmy Siebie”.
5. Państwa dane (jak i wizerunek) mogą być udostępniane podmiotom trzecim (zewnętrznym) w minimalnym
zakresie wymaganym do należytego prowadzenia wypełniania umów związanych z funkcjonowaniem Wolontariatu
Fundacji oraz podmiotom publicznym, którym Fundacja ma obowiązek przekazać dane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
6. Fundacja gromadzi jedynie dane osobowe dobrowolnie przez Państwa przekazane i informuje, że nie mają
Państwo obowiązku ich podania; odmowa podania danych osobowych może jednak uniemożliwić wykonywanie
przez Fundację działań statutowych związanych ze współpracą z Państwem.
7. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane w okresie trwania umowy wolontariackiej Państwa
dziecka/podopiecznego. Następnie Państwa dane będą przechowywane wyłącznie do celów archiwalnych.
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8.

Podpisanie

niniejszej

zgody

jest

równoznaczne

z

wyrażeniem

zgody

na

udostępnianie

i wykorzystanie/publikacji wizerunku Wolontariusza na potrzeby działań informacyjnych i promocji (reklamowych)
w ramach projektów/ wydarzeń Wolontariatu „Wygrajmy Siebie” (łącznie z zachowaniem archiwalnych publikacji),
w których brał udział (w formie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek Wolontariusza
zarejestrowany podczas zajęć, spotkań, projektów, akcji organizowanych lub współorganizowanych przez
Fundację): na stronie internetowej www.wygrajmysiebie.pl, (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), na
oficjalnych kontach Fundacji „Wygrajmy Siebie” na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram, TikTok
(zgodnie z przyjętą przez Administratorów Danych ww. portali polityką prywatności i przetwarzania danych oraz
ochroną danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), na oficjalnym koncie Fundacji „Wygrajmy Siebie”,
na portalu Youtube (zgodnie z przyjętą przez administratorów ww. portalu polityką prywatności i przetwarzania
danych oraz ochroną danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), na produktach (i jego reedycjach)/
usługach, które współtworzył Wolontariusz w ramach działania w strukturach Wolontariatu Fundacji „Wygrajmy
Siebie” (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), w okresie oraz po okresie realizacji projektu/wydarzeń w
ramach Wolontariatu „Wygrajmy Siebie” do działań informacyjnych i promocyjnych (marketingowych) Fundacji i
ww. projektu/wydarzeń (w tym m.in. zdjęć, ulotek, broszur, publikacji, krótkich filmików) zgodnie

z

obowiązującymi przepisami prawa. Udostępnienie wizerunku odbywa się nieodpłatnie. Zgoda na rozpowszechnianie
wizerunku może zostać cofnięta lub ograniczona przez Wolontariusza. Cofnięcie lub ograniczenie zgody na
rozpowszechnianie wizerunku może nastąpić jedynie przez pisemne oświadczenie o cofnięciu lub ograniczeniu
zgody wraz z podaniem przyczyny. W przypadku niepełnoletniego Wolontariusza zgodę na udostępnienie i
wykorzystanie/publikacji wizerunku wyraża rodzic/ prawny opiekun niepełnoletniego Wolontariusza. Wszelkie
zmiany umowy będą dokonywane za zgodą obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności w postaci
aneksów do umowy. Ewentualne spory mogące wynikać z umowy będzie rozstrzygać sąd, właściwy dla siedziby
Fundacji.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacjami o celach pozyskania moich danych osobowych i wyrażam
dobrowolną zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Fundację „Wygrajmy Siebie” (siedziba: ul.Kurczaba 3 lokal 5,
30-868 Kraków) moich danych osobowych na zasadach określonych w prawie i Polityce prywatności Fundacji
w celu niezbędnym do wykonania statutowych zadań Fundacji, szczególnie w celach związanych z organizacją
i działaniem Wolontariatu Fundacji „Wygrajmy Siebie”.

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

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

Miejscowość, data

Podpis
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