
ANKIETA REKRUTACYJNA DLA WOLONTARIUSZA 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 

 
Imię i Nazwisko: _____________________________________________  

 

PESEL* 

 
Dane kontaktowe Preferowany zakres współpracy 

 

Adres korespondencyjny: 

 

__________________________________________ 

 

 

__________________________________________ 

 

tel. kontaktowy: ____________________________ 

 

 

adres e-mail:  

 

___________________________________________ 

 

Pomoc: 

- w nauce dziecku 

 zakres: 

_________________________________ 

- w nauce osobie dorosłej  

 zakres: 

_________________________________ 

- osobie starszej 

 

- osobie starszej z niepełnosprawnością 

 

- dziecku z niepełnosprawnością 

 

- w działaniach okolicznościowych 

 

- inne 

 

 

 

 

Oferowany czas Potrzeby/oczekiwania 
 

Przewidywany okres współpracy:  

 

___________________________________________ 

 

dni w tygodniu:  

 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętności Zadanie/ rodzina/ osoba 

(wypełnia pracownik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: ___________________________________________            Podpis: ___________________________________________________ 

• Wypełnia wolontariusz pracujący z osobą nieletnią 



Załącznik Nr 1 

do Ankiety Rekrutacyjnej 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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)   

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji 

Wolontariusza/y w zakresie: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr. telefonu 

kontaktowego, nr PESEL i adres e-mail. 

 

 

 

                                                   …………………………… 

                                                                                                                data i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
       

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 

 

ul. Czereśniowa 35,   02-457 Warszawa,   tel./fax:  022 – 863-98-37 
www.opswlochy.waw.pl ; kancelaria@opswlochy.waw.pl 

NIP 522-24-02-486                             REGON 010827246 

 

 

Załącznik nr 2 

do Ankiety Rekrutacyjnej 

 

 

 

Oświadczam, że  

1. nie jestem i nie byłem/byłam pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie 

jest mi zawieszona ani ograniczona; 

2. nie jestem i nie byłem/byłam skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 

lub umyślne przestępstwo skarbowe.  

  

 

 

 

Data ………………………………………….    Podpis……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 

                              do Ankiety Rekrutacyjnej 
 

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, dalej także RODO) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż: 

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

m.st. Warszawy, ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa; 

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy jest Pan Tomasz 

Olejniczak, adres e-mail: iod@opswlochy.waw.pl , tel. 22 863 98 37; 

3) Administrator danych osobowych – Ośrodek Pomocy Społęcznej m.st. Warszawy  

- przetwarza Pani/Pana dane osobowe wymienione w oświadczeniu stanowiącym załącznik do ankiety 

rekrutacyjnej na podstawie zgody. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach: 

a) procesie rekrutacji Wolontariusza (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 

b) związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),  

c) do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO);  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji świadczeń wolontarystycznych,  

a następnie w celach związanych z archiwizacją na podstawie obowiązujących przepisów; 

6) Odbiorcą danych osobowych mogą być:  

a) organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa, 

b) uprawnione podmioty dostarczające administratorowi obsługi informatycznej lub prawnej na podstawie umów 

powierzenia przetwarzania danych; 

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) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) 

Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej 

zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Ośrodku 

Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa wyrażenia zgody 

na przetwarzanie Pani/Pana danych spowoduje brak możliwości realizacji przez Panią/Pana świadczeń 

wolontarystycznych. 

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

Zapoznałam/zapoznałem się 

 

………………………………………. 

data, podpis 

mailto:iod@opswlochy.waw.pl


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

  

                     Wolontariusz 

……………………………………….…      
                (stanowisko) 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Polityką Bezpieczeństwa i Instrukcją Zarządzania 

Systemem Informatycznym w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy  

m.st. Warszawy i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

Jednocześnie w czasie wykonywania swoich obowiązków zobowiązuję się do: 

1. Zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zbiorach Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, a w szczególności przestrzegania wdrożonych 

środków technicznych i organizacyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa przed udostępnianiem 

danych osobom trzecim i nieuprawnionym, zabraniem, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną 

modyfikacją lub zniszczeniem. 

2. Zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz wszelkich informacji pozyskanych  

w związku z realizowanymi zadaniami, również dotyczących funkcjonowania systemów lub 

urządzeń służących do przetwarzania danych osobowych w zbiorach Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, także po ustaniu stosunku pracy. 

3. Natychmiastowego zgłoszenia Inspektorowi Ochrony Danych stwierdzenia na swoim 

stanowisku pracy, próby lub faktu naruszenia zabezpieczenia fizycznego pomieszczenia, 

bezpieczeństwa zbioru lub systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe. 

4. Wykorzystywania powierzonego sprzętu oraz zasobów informatycznych jedynie do celów 

realizacji wolontariatu. 

 

 

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

(podpis) 

 

 

 

 


