
WOLONTARIAT 
W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM

ZGŁOSZENIE NA WOLONTARIAT

1. Nazwa zadania:

2. Imię i nazwisko: 3. PESEL

4. Adres:

ǒ. E-mail: ӄ. Telefon:

Ǔ. Wymień w punktach swoje wykształcenie/doświadczenie/umiejętności, które mogą być 
     przydatne przy wykonywaniu zadania:

Ӆ. W jakim terminie możesz wziąć udział w zadaniu: od                                                  do

ǔ. Jak długo chciałbyś/chciałabyś świadczyć pracę w ramach wolontariatu? 

       Codziennie (liczba dni: )                   Kilka razy w tygodniu                      Raz w tygodniu

       W weekendy                                     Jednorazowo                                    Inne

ǎǍ. Zakwaterowanie:                Własne                          Chciałbym skorzystać z zakwaterowania KPN

ǎǎ. Uwagi własne:

Wypełniony formularz w formie skanu należy przesłać e-mailem na adres: wolontariat@kampinoski-pn.gov.pl, pocztą na adres: 
KPN, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin, lub faxem: 22 722 65 60

Data i podpis:      .................................................................................................................................................

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Kampinoski Park Narodowy z siedzibą w Izabelinie, ul Tetmajera 38.
2. W Kampinoskim Parku Narodowym wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@kampinoski-pn.gov.pl
3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy na świadczenie usług wolontariatu na rzecz Kampinoskiego Parku Narodowego.
4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są : Pani(a) dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez 5 lat od jej wygaśnięcia.
7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
 sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
8. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy  
 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług wolontariatu.  
 Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
10. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  
 w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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