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ZGŁOSZENIE DO WOLONTARIATU DZIEŁA POMOCY ŚW. OJCA PIO 
 

*- pola obowiązkowe 

 

1. DANE KANDYDATA 

Imię i Nazwisko*: 

 

 

Data urodzenia*:                                                                            

 

 

Adres zamieszkania*:  

 
 

Telefon*:                                                         E-mail*:  

  
 

Pesel: 

 
 

Wykształcenie*: 

 

Czym się aktualnie zajmujesz?* 

 
 

 

2. PREFERENCJE KANDYDATA 

Dlaczego chcesz być wolontariuszem Dzieła Pomocy św. Ojca Pio? Jak do nas trafiłaś/trafiłeś?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preferowana długość wykonywania świadczeń jako wolontariusz : 

 

  3 miesiące        6 miesięcy          1 rok           
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Proponowany termin wykonywania świadczeń jako wolontariusz (dzień tygodnia, godziny):* 

 poniedziałek, godz. …………………………. 

 wtorek, godz. ………………………………… 

 środa, godz. …………………………….......... 

 czwartek, godz. ……………………………… 

 piątek, godz. ………………………………… 

 sobota, godz. …………………………………  

 niedziela, godz. ……………………………… 

Uwagi i oczekiwania kandydata wobec wykonywania świadczeń jako wolontariusz: 

  

 

3. PROFIL KANDYDATA 

Umiejętności/ zainteresowania: 

 

 
 

Doświadczenie zawodowe, odbyte praktyki, inny wolontariat: 

 

Czy Ty lub ktoś z Twojej rodziny korzystał z pomocy pracowników Dzieła Pomocy św. Ojca Pio? * 

 

   Tak                      Nie 

 

 

 

Dane zawarte w formularzu będą wykorzystane wyłącznie do celów rekrutacyjnych. Prosimy o podpisanie 

poniższego oświadczenia - na tej podstawie będziemy mogli korzystać z danych zawartych w formularzu. 

 

 *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozpatrzenia zgłoszenia do wolontariatu 

oraz w razie pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia – w celu związanym wykonywaniem świadczeń jako 

wolontariusz.  

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji i podtrzymania 

kontaktu z Dziełem – w przypadku niepodjęcia działań jako wolontariusz. 

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany e-mail informacji o aktualnościach z życia Dzieła (newsletter). 

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dzieło zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 
 
Administratorem danych osobowych jest Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, adres: ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków. 
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Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja świadoma zgoda oraz uzasadniony interes administratora 

polegający na rekrutacji, identyfikacji i wspieraniu wolontariuszy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz 

niezbędne aby rozpatrzyć zgłoszenie do wolontariatu. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, na jaki 

wyraziłaś(eś) zgodę oraz w celu realizacji obowiązków Dzieła wynikających ze statutu i przepisów prawa. Dane 

nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów współpracujących z Dziełem w ramach 

bieżącej działalności, tylko w niezbędnym zakresie. 

Dane będą odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez czas niezbędny wynikający z odpowiednich 

przepisów prawa.  

 

Dzieło dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej 

i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 

nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 

przepisami. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo do: 

a) dostępu do Twoich danych osobowych; 

b) sprostowania danych osobowych; 

c) żądania od Dzieła usunięcia Twoich danych osobowych; 

d) żądania od Dzieła ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; 

f) przenoszenia Twoich danych osobowych do innej organizacji; 

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy w pierwszej kolejności o 

kontakt z Dziełem.  

 

______________________                                                        _______________________ 

                 data                                                                                 czytelny podpis  


