ANKIETA DLA WOLONTARIUSZA
IMIĘ I NAZWISKO:
DATA URODZENIA:
ADRES [ul./nr]:
KOD / MIASTO:
TELEFON:
E-MAIL:
DYSPOZYCYJNOŚĆ GODZINOWA SZCZEGÓLNIE W OKRESIE 14-19
SIERPNIA 2018 ROKU:
EDUKACJA:
ZAINTERESOWANIA:
DOŚWIADCZENIE JAKO WOLONTARIUSZ:
TWOJE ATUTY:
PREFEROWANY OBSZAR DZIAŁANIA [PRZY CZYM MOGĄ WYSTĄPIĆ
SYTUACJE KIEDY POPROSIMY CIĘ O WYKONYWANIE BIEŻĄCYCH
PRAC ZWIĄZANYCH Z WYDARZENIEM. [MOŻNA ZAZNACZYĆ WIELE
DZIAŁAŃ]:
- POMOC ORGANIZACYJNA OGÓLNA [kolportaż druków promocyjnych,
pomoc w biurze]
- POMOC W DZIAŁANIACH WARSZTATOWYCH
- POMOC PRZY SPOTKANIACH LITERACKICH
- POMOC TECHNICZNA
PODPIS:

MIEJSCE / DATA

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora
danych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa Wybickiego w Sopocie, adres
e-mail: mbp@mbp.sopot.pl, reprezentowaną przez Dyrektora Biblioteki w celu
naboru wolontariuszy.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania.
……………………………………..
(data i podpis)
Klauzula informacyjna
Informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych wyrażonej powyżej jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie, z
siedzibą przy ul. Obrońców Westerplatte 16, 81-706 Sopot, NIP 585-11-21-031,
reprezentowana przez Dyrektora
2. Celem zbierania danych jest nabór wolontariuszy, pomagających przy organizacji
festiwalu Literacki Sopot, odbywającego się w dniach 16-19 sierpnia 2018 roku
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do ustalenia harmonogramu
zajęć wolontariusza i kontaktu z nim. W przypadku niepodania danych nie będzie
możliwe kontakt z wolontariuszem.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu
podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy
prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres okres 3 lat od zakończenia
naboru.

