
 

 

Formularz rekrutacyjny wolontariusza 

 

 

Jeśli nie masz jeszcze 18 lat, to poproś swojego rodzica lub opiekuna prawnego, aby zapoznał się z tym 

formularzem i danymi, które w nim podajesz, przed dostarczeniem formularza do nas.  

Szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzamy dane osobowe podane w tym formularzu, są zawarte 

poniżej.  

DANE OSOBOWE (pola wymagane)  

Te dane są nam potrzebne, żeby skontaktować się z Tobą i, jeśli będzie potrzeba, umówić na spotkanie 

w Bibliotece, na którym przekażemy Ci więcej informacji o wolontariacie i dowiemy się więcej o Tobie, 

jeśli nie wystarczą nam informacje podane przez Ciebie w formularzu. Jeżeli dojdziemy do 

porozumienia i zostaniesz wolontariuszem, to będziemy tych danych dalej potrzebować, żeby 

kontaktować się z Tobą w sprawie organizacji zajęć, w których będziesz uczestniczyć. 

 

Imię i nazwisko 

 
 

Wiek 

 
 

Telefon 
 

 

Adres e-mail 
 

 

 

PROFIL KANDYDATA (pola wymagane)  

Te dane są nam potrzebne, żeby ocenić, czy i do jakich zajęć w Bibliotece będziemy chcieli Cię 

zaangażować w ramach wolontariatu. 

 

Zainteresowania 
 

 

Dlaczego chce Pani/Pan zostać wolontariuszem? 
 

 

Pana(i) pomysł na wolontariat w bibliotece? 
 

 



POLA NIEWYMAGANE 
 

Wykształcenie 
 

 

Doświadczenie zawodowe 
 

 

Kursy / Szkolenia / Języki obce 
 

 

Preferowana data rozpoczęcia wolontariatu 
 

 

Ile czasu może Pan/i poświęcić na aktywność w 
wolontariacie? 
 

 

 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: biblioteka@michalowice.malopolska.pl 

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) informujemy, iż: 
1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice, która znajduje 

się przy Placu Józefa Piłsudskiego 2 (32-091 Michałowice). 
2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się telefonicznie, pod numerem 

telefonu 12-388-50-37 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres 
biblioteka@michalowice.malopolska.pl 

3. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z 
którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@michalowice.malopolska.pl. 

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 
• obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych) 
• zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych) 

• umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której 
dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych) 

• zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów 
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa 

6. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w 
punkcie 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

7. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z 
zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa): 
• dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
• sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
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• usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
• ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych); 
• przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
• prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych); 
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
8. Osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

9. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w 
przepisach prawa. 

Dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie 
są poddawane profilowaniu. 
  
  
  

 

 

 

 

 


