Załącznik nr 1
do Systemu wolontariatu Polskiego Związku Unihokeja

ZGODARODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW
NA UDZIAŁ DZIECKA W WOLONTARIACIE
Ja, niżej podpisana/y .................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

legitymujący się .........................................................................................................................................
(numer i seria dowodu tożsamości)

telefon kontaktowy: ....................................................................................................................................
adres e-mail: ..............................................................................................................................................
wyrażam zgodę na aktywny udział ............................................................................................................
(imię, nazwisko i data urodzenia dziecka)

pozostającej/ego pod moją opieką prawną, w działaniach wolontariatu prowadzonego przez Polski
Związek Unihokeja (dalej PZUnihokeja) w ..................................................................................... bez mojej opieki.
(miejscowość)

Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu PZUnihokeja oraz Systemu wolontariatu PZUnihokeja, cele
i zadania placówki, a także ogólna idea wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie
czynności, a także charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy
świadczeń.
Oświadczam, że nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału mojego dziecka w programie
wolontariatu PZUnihokeja oraz wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku świadczeń pierwszej pomocy, o ile
taka potrzeba zaistnieje.
Wyrażam zgodę na podpisanie przez moje dziecko umowy wolontariatu.
Jestem świadomy, że moje dziecko będzie samodzielnie dojeżdżało i wracało do i z miejsca odbywania
wolontariatu i wyrażam na to zgodę.
Wyrażam również zgodę na używanie do celów statutowych placówki danych osobowych dziecka.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych PZUnihokeja. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Programu Wolontariatu oraz do wykonywania
zadań statutowych PZUnihokeja. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji
programu wolontariatu.

miejscowość, data

czytelny podpis wnioskodawcy
(podpis nie może wychodzić poza ramkę)
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Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Programu Wolontariatu jest Polski
Związek Unihokeja z siedzibą: Al. Zwycięstwa 51; 80-213 Gdańsk; pod adresem adres e-mail:
biuro@polskiunihokej.pl.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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).
3. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres
e-mail: iodo@polskiunihokej.pl
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Programu Wolontariatu na podstawie zgody.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Programu
Wolontariatu.
6. Osobom, które podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z
zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
 sprostowania danych,
 usunięcia danych,
 ograniczenia przetwarzania danych,
 przenoszenia danych,
 wniesienia sprzeciwu,
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
 imię i nazwisko uczestnika,
 imię i nazwisko prawnego opiekuna,
 adres e-mail,
 numer telefonu;
 adres zamieszkania,
 imiona i nazwiska prawnych opiekunów,
 seria i numer dowodu tożsamości.
8. Organizator oświadcza, iż podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.
9. Podane dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem obowiązków przewidzianych
przepisami prawa.
10. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4.
 W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane
przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
 Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.
 W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego
rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń
oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator w
szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
 przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
 utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
 nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarzanych.
12. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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