
Z G O D A  

RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA 

W WOLONTARIACIE 

 

Ja, niżej podpisana/y…………………………………………………………………………. 

zamieszkały…………………………………………………………………………………………, 

telefon …………………………………..wyrażam zgodę na aktywny udział pozostającej/ego pod moją 

opieką prawną ……………………………………………………………...……………………., 

w działaniach wolontariatu prowadzonego przez Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie 

na potrzeby IV edycji projektu „W poszukiwaniu świadka historii”, organizowanego przez Centrum 

Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku.  

Przewidywana liczba godzin pracy we wrześniu i październiku: 

 20 h pracy schoolworkera na terenie szkoły (m. in. rozwieszanie plakatów, rozmowa 

z nauczycielem historii, zachęcanie uczniów do udziału w projekcie) 

 8 h pracy w weekendy w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR 

w 1945 roku (m. in. szkolenie bhp, spotkania informacyjne, nauka systemu obsługującego 

wystawę, oprowadzenie po wystawie) 

 12 h pracy w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku 

lub w Centrum Kultury „Karolinka” (pomoc przy obsłudze uczestników projektu 

podczas trwania warsztatów) 

Oświadczam, że znane mi są postanowienia, cele i zadania placówki, a także idea wolontariatu, 

u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności, a także charytatywny, pomocniczy 

i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń. 

 Jednocześnie oświadczam że nie będzie to kolidowało z obowiązkami szkolnymi ucznia. 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i e 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 (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji wolontariatu 
w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie na potrzeby IV edycji projektu „W poszukiwaniu świadka historii”. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Klauzulą Informacyjną o przysługujących mi prawach. 

 

  ………..……………………….                                                                     ………..…………………. 
miejscowość, data                                                                                                   podpis 
 
 
 
 
 
 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

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 (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury „Karolinka”  

z siedzibą w Radzionkowie, Plac Jana Pawła II 2, 41-922 (oraz działające w jego 

strukturach Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku) 

2. W celu ochrony Pani/Pana danych osobowych powołano Inspektora Ochrony Danych, z 

którym można się skontaktować mailowo pod adresem: iod@karolinka.art.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-

mail) przetwarzane będą w celach niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o 

wolontariacie związanej z realizacją IV edycji projektu „W poszukiwaniu świadka historii” 

przez Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku działające 

w strukturach Centrum Kultury „Karolinka”  

w Radzionkowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i e RODO. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie, 

działające w jego strukturach Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR 

w 1945 roku, oraz podmioty na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. 

8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym/warunkiem 

zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania 

niezbędnych danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o wolontariacie 

związanej z realizacją IV edycji projektu „W poszukiwaniu świadka historii”.   

9. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu i nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany.   

 


