
 

 
Administratorem danych osobowych jest Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”. Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do zebranych danych, prawo do sprostowania danych osobowych 

oraz prawo do cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1–88].  
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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 

Oświadczam, że znane są mi cele, zadania i działania Stowarzyszenia Drzewickie Centrum Wolon-
tariatu „Ofiarna dłoń” ujęte w jego Statucie z dnia 3 grudnia 2010 roku z późn. zm. Wstępując do-
browolnie i świadomie w poczet Członków Stowarzyszenia zobowiązuję się do: przestrzegania zasad 
panujących w Stowarzyszeniu, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, regularnego 
opłacania składek członkowskich oraz sumiennego wypełniania uchwał władz Stowarzyszenia,  
a także zaleceń porządkowych. 
 

 
………………………………………………..…………. 

Czytelny podpis 
 

 
I. Dane osobowe: 
 

1. Nazwisko 4. PESEL 

            

2. Pierwsze imię 
 

3. Drugie imię 
 

5. Data urodzenia 6. Miejsce urodzenia 

         

 
II. Dane kontaktowe: 
 

Adres za-
mieszkania 

1. Województwo 2. Powiat 3. Gmina 

   

4. Kod pocztowy 5. Miejscowość 6. Ulica i numer domu/mieszkania 

  -      

Dane  
kontaktowe 

7. Telefon stacjonarny 8. Telefon komórkowy 9. Adres e-mail 

   

 
III. Dane uzupełniające: 
 
 

1. Status Kandydata w chwili złożenia deklaracji: 

□ bezrobotny, w tym osoba długotrwale bezrobotna, 

□ nieaktywny zawodowo, w tym osoba ucząca się lub kształcąca, 

□ zatrudniony, w tym rolnik, samozatrudniony, samozatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie,  
zatrudniony w małym i/lub średnim przedsiębiorstwie, zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie, 
zatrudniony w administracji publicznej, zatrudniony w organizacji pozarządowej. 

 

2. Miejsce pracy (nauki): 
…………………………………………………………………………...……………………………… 
……………………………………………………………………………...…………………………… 

 (nazwa i adres instytucji/przedsiębiorstwa) 

3. Stanowisko (pełniona funkcja): 
 

………………………………………………………………………………………………....………… 
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4. Przynależność do innych organizacji pozarządowych: 
 

Pełna nazwa organizacji Siedziba organizacji (adres) 

  

  

  

 
5. Doświadczenie zawodowe i odbyte praktyki: 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 (opis – miejsce realizacji) 

 
6. Posiadane certyfikaty oraz dyplomy, które mogą być przydatne w pracy na rzecz Stowarzyszenia (doku-

menty muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika biura Stowarzyszenia): 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 (należy wymienić) 

 

 
IV. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” 
dla potrzeb związanych z przynależnością do Stowarzyszenia, 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 da-
nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz-
porządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1–88]. Jednocześnie oświadczam, że zosta-
łam/zostałem poinformowana/y, iż posiadam prawo dostępu do zebranych danych, prawo do sprostowania danych 
osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych. 
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 
 

………………………………………. 

Miejscowość, data 

………………………………………. 

Czytelny podpis 

 
Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie mojego wizerunku utrwalonego przez Drzewickie Centrum Wolontariatu 
„Ofiarna dłoń” w trakcie realizacji działań statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – ustawa  
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880).  
 
 

………………………………………. 

Miejscowość, data 

………………………………………. 

Czytelny podpis 
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REKOMENDACJA 
  
 
 
………………………………………………………………………………....……………………………  
 
………………………………………………………………………………....……………………………  

(nazwa podmiotu rekomendującego) 

 
 
reprezentowany przez …………………………………………………….……………………….………….  

(imię i nazwisko, funkcja osoby reprezentującej podmiot rekomendujący) 
 
 

rekomenduje 
  
 
 
………………………………………………………………………………....…………………………….. 

(imię i nazwisko rekomendowanego) 

 
 
ur. …………………………. w ………………...……………….., PESEL: ……………………………..….,  
  
 
zam. …………………………………..……………….………………...……………………………………  

(adres zamieszkania rekomendowanego) 

 
 
leg. się …………….……………………………...…...……., seria i numer …………………….…....………  

(rodzaj dokumentu przedstawionego przez rekomendowanego) 

 
 
wydanym przez ……………………………………………………………..……… w dniu …………....…...  
  

 
 

na Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia 

Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” 

 
 
 
 
 
 
…………………………………………………… 

(Pieczęć podmiotu rekomendującego) 

……………………………………………….……… 
(Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania) 
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INFORMACJA  

o podstawowych zasadach przetwarzania danych osobowych 
 

 

Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” działając na podstawie art. 12 akapit 1 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-

twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1–88] informuje, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”  

z siedzibą w Drzewicy przy ul. Stanisława Staszica 5, 26-340 Drzewica. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ofiarnadlon@gmail.com lub za pośrednictwem adresu kore-

spondencyjnego Administratora danych osobowych wskazanego w pkt 1.  

3. Celem przetwarzania otrzymanych danych jest realizacja celów statutowych Drzewickiego Centrum Wolonta-

riatu „Ofiarna dłoń”, w szczególności prowadzenie rejestru członków i wolontariuszy Stowarzyszenia oraz  

realizowanie spraw związanych z przynależnością do organizacji. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie 

art. 6 akapit 1 lit. a i b 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 swo-

bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) [Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1–88]. 

4. Przetwarzane przez nas dane mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: 

a) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich prze-

pisów prawa, w szczególności organy administracji publicznej,  

b) inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie  

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, o którym 

mowa w pkt 3, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu 

do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwa-

rzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 akapit 1  

lit. a Rozporządzenia RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez 

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

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-

wych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Drzewickim Centrum 

Wolontariatu „Ofiarna dłoń”. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

 

 Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją 

o podstawowych zasadach przetwarzania danych osobowych: 

 

……………………………………………………………… 
 (data i czytelny podpis) 

 


