
  

 

                                                            DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA 

                                                           do Szkolnego Klubu Wolontariatu  

                                             przy Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny  

                                                                             w Zwierzyńcu   

 

 

 

Imię:  Nazwisko:  Klasa:   

Nr telefonu (opcjonalnie):  

Proszę wpisać swoje największe zainteresowania, uzdolnienia:  
 

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

 

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

Czym chciałbyś (chciałabyś) zajmować się jako wolontariusz?  
 

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

 

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

Ile czasu w tygodniu możesz poświęcić na pracę woluntarystyczną? Podaj preferowane dni tygodnia i 

godziny:  
 

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

 

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

Przystępując do Szkolnego Klubu Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję cele oraz zasady jego 

pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz sumiennego 

i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań. Deklaruję chęć dobrowolnej, 

bezinteresownej pracy wolontariackiej oraz zobowiązuję się do aktywnej pracy w ramach Klubu. 
                                                 
 
                                                                 ……………………………                                            …………………………………     

                data                                               podpis wolontariusza 

  

                                ZGODA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW   
 

Wyrażam zgodę, na udział mojej córki/syna……………………………………..…………………, ucznia klasy…………..……   

w akcjach wchodzących w zakres działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu.  Niniejszym 

oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Szkolnego Klubu Wolontariatu i akceptuję jego 

zapisy.   
    

 

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

                     data                           nr tel. rodzica/prawnego opiekuna        czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

Potwierdzenie przyjęcia deklaracji: 

                                                                                                                                                                 
                                    ……………………………………………                                                 ………………..…………….............……….                                                       
                                          data                                                         podpis opiekuna Koła 

 

 



 

 

 

 

 

                  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

                                  wolontariuszy i ich rodziców/opiekunów prawnych 

 

     Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r. - dalej: „RODO”  

     informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu, ul. 

Partyzantów 3, 22-470 Zwierzyniec, tel.: 84 687 21 42, e-mail: sp-zwierzyniec3@wp.pl  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

dyrekcja@gimrozy.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z uczestniczeniem ucznia w Szkolnym Klubie 

Wolontariatu. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e RODO tj. przetwarzanie 

jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z zapisami ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres członkostwa ucznia w Szkolnym Klubie Wolontariatu, 

a następnie przez okres określony w przepisach archiwizacyjnych tj. JRWA i instrukcji kancelaryjnej 

obowiązującej w szkole.  

5) Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane. 

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do członkostwa w Szkolnym 

Klubie Wolontariatu. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością przyjęcia Państwa w poczet 

członków Szkolnego Klubu Wolontariatu.  

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

a także podmiotom zewnętrznym np. firmie brakującej dokumentację niearchiwalną, na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
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