Wersja obowiązująca dla osób, które ukończyły 13 rok życia

WOLONTARIAT FUNDACJI HELI
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Dane osobowe kandydata

Część

A

Imię i nazwisko: ............................................................................................................................. ............................................. .
Wiek: ........................................................................................................................................................................................... .
Jestem mieszkańcem (nazwa miejscowości/województwo) ....................................................................................................... .

Dane kontaktowe kandydata

Część

A

W jaki sposób chcesz otrzymywać od Fundacji Heli powiadomienia dotyczące ofert wolontariatu:
Telefonicznie, na podany numer telefonu: …………………………. .
Mailowo, na podany adres e-mail: …………………………………. .
Inne, określ jak mamy się z Tobą kontaktować (np. adres do korespondencji): …………………………………………..……. .

Informacje dodatkowe

Część

A

uzupełnienie tej części pozwoli nam lepiej dopasować przesyłane do Ciebie oferty dotyczące wolontariatu

Znajomość języków obcych (język i poziom zaawansowania) ................................................................................................... .
Dlaczego chcesz zostać Wolontariuszem Fundacji Heli? .............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Jakim rodzajem pomocy wolontariackiej jesteś zainteresowany (np. bezpośrednia pomoc dzieciom, praca administracyjna,
organizacja spotkań i konferencji, pomoc w pozyskiwaniu funduszy, pomoc w prowadzeniu portali społecznościowych lub
inne formy aktywności) ................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Czy posiadasz doświadczenie w pracy Wolontariackiej (jakiego rodzaju, przez jaki okres, w jakiej organizacji)
...................................................................................................................... ...................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą Informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych, stanowiącą
Załącznik numer 1 do niniejszego Formularza oraz Regulaminem wolontariatu w Fundacji Heli, dostępnym pod adresem
http://fundacjaheli.pl/app/uploads/2021/03/regulamin-wolontariat.pdf

Data i podpis

Wersja obowiązująca dla osób, które ukończyły 13 rok życia
Załącznik numer 1
Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej "RODO”:

1.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Fundacja Heli, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Waniliowej 21, (02-969) Warszawa,
kontakt tel. +48 883 819 794 lub e-mail: fundacja@fundacjaheli.pl;

2.

Fundacja powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w formie elektronicznej, pisząc na adres: iod@fundacjaheli.pl lub za
pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesłanej na adres Fundacji z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

3.

Dane osobowe podane w formularzu przetwarzane są w celu informowania kandydatów na wolontariuszy Fundacji o ofertach wolontariatu, realizowanego w
ramach wykonywania celów statutowych Fundacji Heli.

4.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
•

Zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych - Art. 6. ust. 1 lit a) RODO.

•

Prawnie uzasadniony interes Administratora w zakresie dostosowywania przesyłanych ofert wolontariatu do preferencji kandydata na wolontariusza
oraz prowadzenia bazy kandydatów na wolontariuszy, a także w zakresie prowadzenia przez Fundację analiz i statystyk, oraz w ramach obrony lub
dochodzenia roszczeń - Art. 6. ust. 1 lit f) RODO.

5.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez żadnych negatywnych konsekwencji. Wycofanie
udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem do przetwarzania przed jej wycofaniem.

6.

Dane osobowe przetwarzane będą w okresie:
- w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przetwarzanie trwa do ustania celu lub do czasu wycofania udzielonej zgody,
– gdy przetwarzanie prowadzone jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - do 6 lat w związku z okresem przedawnienia roszczeń..

7.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie, gdy odbiorcami są inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora w zakresie świadczonej usługi
lub odbiorcami są podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione na wniosek osoby, której
dane dotyczą.

8.

Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się̨ taka potrzeba możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony tych danych i stosując odpowiednie
przepisy prawne.

9.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podlegają one profilowaniu, a ich przetwarzanie nie wywołuje negatywnych
skutków prawnych lub nie wpływa na Państwa w żaden sposób.

10.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu: prawo dostępu do danych, sprostowania swoich danych, usunięcia (prawo do
zapomnienia), wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, które dokonywane jest na podstawie lit. f) (RODO), wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

11.

Swoje prawo można wnieść do Administratora w dowolnym momencie. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail:
fundacja@fundacjaheli.pl lub tradycyjną wysyłając korespondencję na adres: Fundacja Heli, Warszawa 02-969, ul. Waniliowa 21, z dopiskiem Ochrona Danych
Osobowych. Prawo skargi, wnoszone jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się pod adresem:
www.uodo.gov.pl . Pamiętaj, że zanim zdecydujesz się na wniesienie skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych możesz swoją skargę wnieść do Inspektora
Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@fundacjaheli.pl

