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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA 
DO SYSTEMU CERTYFIKACJI I GRATYFIKACJI WOLONTARIUSZY 

WOLONTARIAT O.K. 2018 
 

DANE KANDYDATA 

Imię i nazwisko  

Wiek  

Szkoła, uczelnia lub miejsce pracy  

Tel. kontaktowy  

e-mail kontaktowy  

Preferowany audytor 
(pole nieobowiązkowe) 

 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego 
(w przypadku osób niepełnoletnich) 

 

Zgłaszam chęć ubiegania się o Certyfikat Wolontariat O.K. zgodnie z Regulaminem Systemu Certyfikacji i Gratyfikacji 

Wolontariuszy WOLONTARIAT O.K. 2018. Jednocześnie oświadczam że:  

- zapoznałem/am się z Regulaminem Systemu Certyfikacji i Gratyfikacji Wolontariuszy WOLONTARIAT O.K. 2018 

i akceptuję wszystkie jego warunki 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu przez Stowarzyszenie 

„ZYJ KOLOROWO!”, pl. Św. Macieja 5A, 50-244 Wrocław w celach organizacji oraz przeprowadzenia procesu 

certyfikacji oraz udostępnienia informacji o moim ubieganiu się o Certyfikat Wolontariat O.K. i jego wynikach na 

stronie www.wolontariusz.org oraz innych polach eksploatacji (m.in. internet, radio, telewizja, prasa) w celu promocji 

i upowszechniania Systemu Certyfikacji i Gratyfikacji Wolontariuszy WOLONTARIAT O.K. 

- przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe, zawarte w dobrowolnie złożonym przeze mnie wniosku, 

będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 

r., poz. 922) 

- przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udziału w procesie certyfikacji 

- jestem świadom/a, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli 

przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) 

- powyższe dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe i aktualne.  

 

...................................................................... data i czytelny podpis Kandydata 

 

....................................................................... data i czytelny podpis opiekuna prawnego  
(w przypadku osób niepełnoletnich) 

http://www.wolontariusz.org/
http://www.wolontariusz.org/

