
POLECENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Na podstawie art. 29 Rozporządzenie 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), polecam: 

 

Pani/Panu:  
przetwarzanie danych osobowych w dowolnej formie, w zakresie czynności realizowanych w związku z umową wolontariatu. 

 
Niniejsze polecenie traci moc z momentem jego odwołania lub zakończenia wolontariatu. 
Jednocześnie odwołuję upoważnienia do przetwarzania danych osobowych udzielone wcześniej. 

 
 

                                               
miejsce i data 

..………………...……………………. 
pieczęć i podpis osoby uprawnionej 

 

 
 

OŚWIADCZENIA 
 

Zgodnie z art. 13 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 przyjmuję do wiadomości że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: …………………, email: ………………… 

1. Inspektorem ochrony danych jest …………………, email: …………………. 

2. Celem przetwarzania moich danych osobowych jest świadczenie pracy na zasadach wolontariatu, zaś podstawą prawną 
przetwarzania jest Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz, w przypadku 
dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa, moja zgoda. Podanie danych osobowych 
wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe. 

3. Moje dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty 
uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające moje dane w ramach 
świadczenia usług dla administratora. Nie przewiduje się przekazywania moich danych do państw spoza Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego czy instytucji międzynarodowych. Decyzje dotyczące odbywania wolontariatu nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

4. Moje dane osobowe będą przechowywane przez ………………… od dnia zakończenia wolontariatu do celów związanych 
z jego odbywaniem oraz przez 10 lat, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z  art. 4421, w związku z art. 
118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

5. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie przepisu prawa mam prawo do: żądania dostępu do moich danych 
osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, mam prawo do: usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się 
ze zgody należy złożyć w formie analogicznej do tej, w jakiej została złożona zgoda na przetwarzanie danych. 
Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów 
prawa. 

7. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały 
zebrane. 

Ponadto oświadczam, że: 

1. Znana jest mi treść RODO, przepisów krajowych z zakresu ochrony danych osobowych oraz aktualnej dokumentacji ochrony 
danych osobowych, w zakresie niezbędnym podczas odbywania wolontariatu. 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania ww. przepisów, a w szczególności do zachowania w tajemnicy wszystkich danych 
osobowych i sposobów ich zabezpieczenia, do których mam lub będę miał/a dostęp w związku z odbywaniem wolontariatu, 
zarówno w trakcie jego odbywania, jak i po jego zakończeniu. 

3. Znana jest mi odpowiedzialność karna za naruszenie postanowień ww. przepisów. 

4. Zostałem/am poinformowany/a i przyjmuję do wiadomości, że wykonywane przeze mnie działania w systemie 
informatycznym mogą być monitorowane i rejestrowane. 

 

Zapoznałem się i zrozumiałem powyższą treść. 
 

 
..………………...……………………. 

podpis osoby upoważnionej 
 

 


