
……………………………………….…   Warszawa, dnia ………………….. 
                              (imię i nazwisko) 

 

 

                            Wolontariusz 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z zasadami ochrony danych osobowych obowiązującymi  

w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy i zobowiązuję się do ich przestrzegania tj.: 

1. 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 

(RODO). 

2. Polityki przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy 

m.st. Warszawy. 

 

Jednocześnie w czasie wykonywania swoich obowiązków zobowiązuję się do: 

1. Zachowania w tajemnicy danych osobowych a także, wszelkich informacji pozyskanych  

w związku z realizowanymi zadaniami. 

2. Zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, a w szczególności zapewnienia ich bezpieczeństwa przed 

udostępnianiem osobom trzecim i nieuprawnionym, zabraniem, uszkodzeniem oraz 

nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem. 

3. Natychmiastowego zgłoszenia Inspektorowi Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej: 

iod@opswlochy.waw.pl stwierdzenia próby lub faktu naruszenia ochrony danych 

osobowych. 

 

Oświadczam że zostałem zapoznany z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych 

osobowych wolontariusza. 

 

 

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

                                                                                                       (podpis wolontariusza) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Włochy m.st. Warszawy.  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy  

m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej 

za pomocą adresu iod@opswlochy.waw.pl  

3. Administrator danych osobowych – Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy  

m.st. Warszawy – przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z udzielaniem świadczeń 

wolontarystycznych. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń wolontarystycznych. 

5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane innym odbiorcom w związku z realizowanymi 

zadaniami oraz podmiotom z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 

określonego w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 

dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich 

przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia  

w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przysługuje Pani/Panu 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych tj.  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji 

świadczeń wolontarystycznych. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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