Załącznik do Regulaminu Konkursu „Wolontariusz Roku 2022”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1.

Nazwa organizatora wolontariatu
(organizacji lub instytucji) nominującej do
konkursu lub potwierdzającej jego
działalność

2.

Adres, telefon, e-mail organizacji:

3.

Osoba reprezentująca organizatora
wolontariatu: adres, telefon, e-mail:

4.

Imię i nazwisko nominowanego
wolontariusza (wraz z podaniem aktywności
zawodowej: uczeń, student, pracujący,
bezrobotny, senior - emeryt)

5.

Rok urodzenia wolontariusza:

6.

Kontakt do nominowanego wolontariusza:
adres, telefon, e-mail:

---------------------------------------------------------------------------------Data i podpis osoby reprezentującej organizatora wolontariatu
Dla każdego zgłoszenia proszę wypełnić jeden formularz.
Do Formularza należy dołączyć:
1) zgodę na przetwarzane danych osobowych i wizerunku- Załącznik Nr 1,
2) klauzulę informacyjną- załącznik Nr 2,
3) opis działalności nominowanego wolontariusza z uwzględnieniem jego zaangażowania,
innowacyjności, skuteczności oraz partnerstwa,
4) opis działalności organizatora wolontariatu tj. organizacji lub instytucji zgłaszającej kandydata,
Każdy z opisów powinien być zamieszczony na maksymalnie 1 stronie kartki formatu A4 podpisany
przez osobę reprezentującą organizatora wolontariatu i dołączony do formularza zgłoszeniowego.
Opis musi być sporządzony w formie pliku tekstowego!
W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą elektroniczną prosimy nie załączać plików ze
zdjęciami, skanów dyplomów, artykułów prasowych itp.!
Formularz wraz z załącznikami należy dostarczyć organizatorowi w terminie od 7 listopada 2022 r. do
21 listopada 2022 r. (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia):
a) przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@mcw.szczecinek.pl.
b) przesłać na adres Miejskiego Centrum Wsparcia w Szczecinku, ul. Połczyńska 2A, 78-400
Szczecinek
c) złożyć w sekretariacie MCW, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00

Załącznik Nr 1 do Formularza zgłoszeniowego- zgoda na przetwarzane danych osobowych
i udostępnienie wizerunku
Szczecinek, dnia ……………………
………………………………………….
Czytelne imię i nazwisko uczestnika Konkursu

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ UDOSTĘPNIENIE WIZERUNKU
Zgodnie z rozporządzeniem 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 przez Miejskie
Centrum Wsparcia z siedzibą w Szczecinku ( 78- 400), ul. Połczyńska 2 A:
1. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych zawartych w Formularzu
zgłoszeniowym, tj.:
− imienia i nazwiska,
− miejsca zamieszkania,
− numeru telefonu i adresu e-mail,
− opisu prowadzonej działalności wolontarystycznej.
2. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na udostepnienie mojego wizerunku w formie zdjęć
fotograficznych indywidualnych i grupowych, zdjęć reporterskich oraz nagrań telewizyjnych
i zamieszczania go materiałach promocyjno – informacyjnych, stronach internetowych instytucji
miejskich oraz lokalnych i regionalnych mediów, wydaniach papierowych prasy lokalnej
i regionalnej, w materiałach informacyjnych i audycjach telewizyjnych lokalnych i regionalnych
nadawców telewizyjnych, mediach społecznościowych.
Przyjmuję do wiadomości, że celem przetwarzania ww. danych oraz udostepnienie wizerunku
jest realizacja działań MCW- przeprowadzenie konkursu „Wolontariusz Roku”- edycja 2022.
Oświadczam również, że podanie danych jest dobrowolne, oraz że zgoda może być cofnięta
w dowolnym czasie. Jednak brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub jej cofnięcie skutkują
brakiem możliwości udziału w konkursie.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej.

……………………………………………………..
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Załącznik Nr 2 do Formularza zgłoszeniowego- klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z realizacją wymogów 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn.
zm.) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Państwu prawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Centrum Wsparcia z siedzibą
w Szczecinku ( 78-400) przy ul. Połczyńskiej 2 A, z którym można kontaktować się poprzez adres email: sekretariat@mcw.szczecinek.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
poprzez e-mail: mcw.rodo@gmail.com lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem
ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze ( 6 ust. 1 lit c RODO) na podstawie wyrażonej zgody.
Przetwarzanie Państwa danych odbywa się w związku z udziałem w konkursie „Wolontariusz Roku
2022” w Szczecinku.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia danej sprawy,
a następnie w okresie przewidzianym dla archiwizacji dokumentów zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.).
5. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania
kopii tych danych, sprostowania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych
osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
6. Przysługuje Państwu także prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli Państwa dane są
przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano przed jej cofnięciem.
7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem przepisów
prawa przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie podlegają
profilowaniu.

Administrator
Dyrektor Miejskiego Centrum Wsparcia w Szczecinku
Małgorzata Jabłońska

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej
…………………………………
( data i czytelny podpis)

