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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  
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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? 
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Wypełniony formularz należy przesłać na adres: wolontariat@bpursus.waw.pl  

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Biblioteka Publiczna im. 

W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plutonu 

„Torpedy” 47, 02-495 Warszawa, tel. 22 882 43 00, email sekretariat@bpursus.waw.pl.  

Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w Bibliotece pełni Inspektor Ochrony Danych, 

z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@bpursus.waw.pl. 

Pod tym adresem zgłaszać można m.in. żądania realizacji praw, o których mowa niżej, a także 

wszelkie pytania, wątpliwości bądź zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych. Jeżeli ktoś 

nie dysponuje dostępem do poczty elektronicznej może skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pisemnie, pod adresem Biblioteki. 

Dane zbierane są i przetwarzane w celu naboru (rekrutacji) wolontariuszy oraz, w przypadku 

zawarcia porozumienia, w celu planowania i organizacji wykonywania świadczeń przez 

wolontariusza oraz kontaktowania się z nim. 

Podstawą prawną do zbierania i przetwarzania danych jest podjęcie działań przed zawarciem 

porozumienia na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz, w przypadku zawarcia porozumienia, 

wykonanie tego porozumienia. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w naborze                            

i zawarcia porozumienia.  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu szereg uprawnień: 

prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich 

przetwarzania, prawo do przeniesienia danych. Przysługuje też Państwu prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. 

Korzystanie z tych uprawnień odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym 

rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). W przypadku osób małoletnich prawa te mogą 

być wykonywane przez rodziców lub opiekunów prawnych tych osób.  

Przysługuje też Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (uodo.gov.pl). 

Dane mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie Biblioteki, w celu 

i w zakresie określonym przez Bibliotekę.  
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Dane osób, z którymi Biblioteka nie zawrze porozumienia są usuwane niezwłocznie po 

podjęciu takiej decyzji. 


