FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WOLONTARIUSZA

Dane personalne
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES ZAMIESZKANIA (nazwa ulicy, nr domu, kod pocztowy)
ADRES MAILOWY

NUMER TELEFONU

DATA URODZENIA

Wykształcenie (podstawowe, gimnazjalne, średnie, wyższe, kierunek studiów)

Dodatkowe umiejętności (znajomość języków obcych, kursy, itp.)

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie w pracy wolontariusza

Zainteresowania

Dlaczego chce Pan(i) zostać wolontariuszem Mt5,14|Muzeum Jana Pawła II
i Prymasa Wyszyńskiego?

Jakie ma Pan(i) oczekiwania w związku ze współpracą z Mt5,14| Muzeum Jana
Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego?

Jakie zadania najchętniej by Pan(i) wykonywał(a)?

…………………………….………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………
Czy są zadania, których nie może lub nie chce Pan(i) wykonywać?

Proszę określić swoją dyspozycyjność.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:: 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Mt5,14| Muzeum
Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, 02-972 Warszawa, ul. Prymasa Augusta Hlonda 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz
skontaktować się z administratorem: administrator@mt514.pl lub pisemnie na adres: Mt5,14|Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, 02-972
Warszawa, ul. Rzeczypospolitej 3.Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
1.
w celu udzielania odpowiedzi na zadane za pomocą formularza pytanie;
2.
w uzasadnionych przypadkach w celach archiwalnych;
Podstawą do przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego Pani/Pana
dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny na udzielenie odpowiedzi oraz w uzasadnionych przypadkach na czas konieczny do
dysponowanie Pani/Pana danymi (nie dłużej niż 6 lat). 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane:
1.
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca pytania,
2.
uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa,
3.
naszym podwykonawcom i usługodawcom (podmiotom przetwarzającym), które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym
te dane są powierzane. 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
1.
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2.
sprostowania (poprawiania) swoich danych
3.
usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
4.
przenoszenia danych
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zadane za
pomocą formularza zapytanie. 8. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

