
ANKIETA ZGŁOSZENIOWA KANDYDATA

NA WOLONTARIUSZA

Data: ….................................................................................................

Imię i nazwisko: …................................................................................

Data urodzenia: ….................................................................................

Adres zamieszkania: …..........................................................................

Tel. kontaktowy: ….................................................................................

Mail: …....................................................................................................

Celem weryfikacji osób zainteresowanych wolontariatem w Schronisku dla bezdomnych zwierząt

w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 95, prosimy o wypełnienie formularza i udzielenie odpowiedzi

na  poniższe  pytania  do  dnia  15.10.2018r.  do  godz.  15.00  drogą  mailową:

biuro@schronisko.kalisz.pl lub złożenie ankiety w Biurze Schroniska do dnia 15.10.2018r. od

poniedziałku do piątku w godz.: 8.00- 16.00 lub w soboty od godz. 8.00 do godz.12.00. W razie

przesłania  ankiety  drogą  elektroniczną  w  tytule  wiadomości  prosimy  wpisywać:  „Ankieta

kandydata na wolontariusza”. 

Prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy posiadasz doświadczenie jako wolontariusz w innej instytucji (w fundacji, 

stowarzyszeniu, schronisku, itp.) niż schronisko dla zwierząt w Kaliszu?

TAK □ NIE    □

2. Ile czasu tygodniowo możesz poświęcić na wolontariat w Schronisku?

a) ile dni w tygodniu: …..........................................................................

b) ile godzin w tygodniu: ….....................................................................

c) w jakie dni tygodnia: 

poniedziałek wtorek  środa          czwartek       piątek     sobota     niedziela

    □   □   □    □ □     □   □

mailto:biuro@schronisko.kalisz.pl


3. Wymień swoje umiejętności, które staną się szczególnie przydatne w pracy

wolontariackiej w schronisku dla zwierząt w Kaliszu:

1) ....................................................................................................................................

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

2) ....................................................................................................................................

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

3) ....................................................................................................................................

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

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza mający swoją siedzibę w Kaliszu przy Głównym Rynku

20.  Z  administratorem  można  kontaktować  się:  listownie:  Główny  Rynek  20  62-800  Kalisz,  telefonicznie:
+48 62 / 765 43 00 lub e-mailowo: umkalisz  @  um  .kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Można się z nim kontaktować: telefonicznie: +48 62 / 765 43 56 lub 
e-mailowo: iod@  um  .kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach: 

• przygotowania i wykonania porozumienia z Miastem Kalisz - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,

• w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

działalności pożytku publicznego i wolontariacie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO*. 

Odbiorcy danych osobowych.
Państwa dane mogą być  udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom,  z którymi  Prezydent

Miasta Kalisza będzie współpracował w celu realizacji zadań publicznych określonych w porozumieniu. 

Przechowywania danych.
Będziemy  przechowywać  Państwa  dane  osobowe  przez  okres  niezbędny  do  osiągnięcia  celów  do  których  zostały  zebrane

a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO* przysługuje Państwu:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

• prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia
porozumienia. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane do profilowania.

* rozporządzenie 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).

Podpis kandydata na wolontariusza

…..............................................................................
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