ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO REGULAMINU DLA WOLONTARIUSZY PROJEKTU „CZYSTE TATRY”,
W DNIACH OD 29 DO 30 CZERWCA 2018 ROKU - ZGŁOSZENIE NA ZADANIE
(OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO)

Ja niżej podpisany/podpisana*:
Imię i nazwisko:
Numer i seria dowodu osobistego:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Jako rodzic/opiekun prawny*:
Imię i nazwisko osoby niepełnoletniej:
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/zapoznałam* się z regulaminem dla wolontariuszy projektu „Czyste Tatry”, w dniach od 29 do 30
czerwca 2018 roku oraz załącznikiem numer 1 do regulaminu tj. informacją o podstawowych zasadach
bezpieczeństwa latem w górach, Dekalogiem Turysty Górskiego opracowanym przez Komisję Turystyki
Górskiej Zarządu Głównego PTTK, zaczerpniętym z regulaminu GOT PTTK oraz informacją o zagrożeniach i
niebezpieczeństwach w górach;

TAK/NIE*

2. Stan zdrowia ww. osoby niepełnoletniej pozwala jej na wykonywanie pracy w charakterze Wolontariusza podczas
projektu „Czyste Tatry” w dniach od 29 do 30 czerwca 2018 roku;

TAK/NIE*

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz ww. osoby niepełnoletniej przez organizatora
projektu „Czyste Tatry”, czyli Stowarzyszenie „Czysta Polska” z siedzibą w Krakowie w celu uczestniczenia jako
wolontariusz, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

TAK/NIE*

4. Wyrażam zgodę na używanie przez organizatora projektu „Czyste Tatry”, czyli Stowarzyszenie „Czysta Polska” z
TAK/NIE*
siedzibą w Krakowie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest użytkownikiem, dla celów marketingu
bezpośredniego, zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.
5. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez organizatora projektu „Czyste Tatry”, czyli Stowarzyszenie „Czysta Polska” z
siedzibą w Krakowie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji handlowej, zgodnie
z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

TAK/NIE*

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ww. osoby niepełnoletniej w postaci jej wizerunku przez
organizatora projektu „Czyste Tatry”, czyli Stowarzyszenie „Czysta Polska” z siedzibą w Krakowie zwanego dalej
Organizatorem.
Wyrażona przeze mnie zgoda obejmuje prawo Organizatorowi do:
a) utrwalenia wizerunku ww. osoby niepełnoletniej w postaci zdjęć cyfrowych i materiału filmowego i
korzystania z niego poprzez, zwielokrotnianie, przetwarzanie i rozpowszechnianie bez konieczności
każdorazowego zatwierdzania danej czynności oraz bez konieczności uiszczania na moją rzecz wynagrodzenia
z tego tytułu;
b) wykorzystania wizerunku ww. osoby niepełnoletniej lub/i mojego imienia i nazwiska w materiałach
marketingowych i szkoleniowych (ulotkach, folderach, prezentacjach, filmach);
c) wykorzystania wizerunku ww. osoby niepełnoletniej na stronie internetowej Organizatora, kanale filmowym
You Tube Organizatora.
Oświadczam, że poinformowano mnie, że dane osobowe ww. osoby niepełnoletniej mogą być udostępnione innym
podmiotom w celu przygotowania materiałów w formie drukowanej, filmów video lub strony internetowej.
Oświadczam, że poinformowano mnie, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo do dostępu do
danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.

TAK/NIE*

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

* niepotrzebne skreślić

Stowarzyszenie Czysta Polska, Plac Szczepański 8, IV piętro, 31-011 Kraków, tel. +48 12 428 69 00

www.czystapolska.org.pl

ZAŁĄCZNIK NUMER 4 DO REGULAMINU DLA WOLONTARIUSZY PROJEKTU „CZYSTE TATRY”,
W DNIACH OD 29 DO 30 CZERWCA 2018 ROKU - ZGŁOSZENIE NA ZADANIE
(OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNIE Z ART. 13)

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informuję, iż:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Czysta Polska” z siedzibą w Krakowie, Plac Szczepański
8/IV piętro, 31-011 Kraków.
2.
Kontakt z Administratorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email info@czystapolska.org.pl
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) realizacji umowy o świadczenia na rzecz Stowarzyszenia „Czysta Polska” usługi wolontariatu na podstawie Art.6 pkt 1 lit. b
RODO
b) promocji projektu „Czyste Tatry”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie „Czysta Polska” na podstawie Art. 6 Pkt 1 lit
a RODO oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z
późn zm.)
c) otrzymywania newsletter’a dotyczącego projektu „Czyste Tatry” na podstawie Art. 6 Pkt 1 lit a RODO
4.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub inne
zewnętrzne podmioty wspierające Stowarzyszenie „Czysta Polska” w zakresie usług informatycznych, księgowych lub
współpracujących z Stowarzyszenie „Czysta Polska” w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą
przetwarzać dane na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem „Czysta Polska” i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
5.
Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz w terminie 10 lat od daty zakończenia umowy
w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych, a w przypadku akcji marketingowej, jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody to – do
czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie
prawnie uzasadnionego celu Administratora – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu.
7.
Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub
wykonania danej usługi, a także udzielenia świadczenia.
10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)
Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

Stowarzyszenie Czysta Polska, Plac Szczepański 8, IV piętro, 31-011 Kraków, tel. +48 12 428 69 00

www.czystapolska.org.pl

ZAŁĄCZNIK NUMER 5 DO REGULAMINU DLA WOLONTARIUSZY PROJEKTU „CZYSTE TATRY”,
W DNIACH OD 29 DO 30 CZERWCA 2018 ROKU - ZGŁOSZENIE NA ZADANIE
(OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNIE Z ART. 14)

Zgodnie z art. 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informuję, iż:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Czysta Polska” z siedzibą w Krakowie, Plac Szczepański
8/IV piętro, 31-011 Kraków.
2.
Kontakt z Administratorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email info@czystapolska.org.pl
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) realizacji umowy o świadczenia na rzecz Stowarzyszenia „Czysta Polska” usługi wolontariatu na podstawie Art.6 pkt 1 lit. b
RODO
b) promocji projektu „Czyste Tatry”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie „Czysta Polska” na podstawie Art. 6 Pkt 1 lit
a RODO oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z
późn zm.)
c) otrzymywania newsletter’a dotyczącego projektu „Czyste Tatry” na podstawie Art. 6 Pkt 1 lit a RODO
4.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub inne
zewnętrzne podmioty wspierające Stowarzyszenie „Czysta Polska” w zakresie usług informatycznych, księgowych lub
współpracujących z Stowarzyszenie „Czysta Polska” w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą
przetwarzać dane na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem „Czysta Polska” i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
5.
Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz w terminie 10 lat od daty zakoń czenia umowy
w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych, a w przypadku akcji marketingowej, jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody to – do
czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie
prawnie uzasadnionego celu Administratora – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu.
7.
Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub
wykonania danej usługi, a także udzielenia świadczenia.
10. Dane osobowe zostały pozyskane od opiekuna osoby niepełnoletniej
11. Kategoria danych: imię, nazwisko, e-mail, telefon
12. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)
Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

Stowarzyszenie Czysta Polska, Plac Szczepański 8, IV piętro, 31-011 Kraków, tel. +48 12 428 69 00

www.czystapolska.org.pl

