1. Numer PESEL

2. Numer sprawy
(Wypełnia Urząd)

3. Pieczęć wpływu dokumentu

FORMULARZ APLIKACYJNY DOTYCZĄCY WOLONTARIATU
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057)

A. MIEJSCE SKŁADANIA
URZĄD GMINY W DĄBROWIE
ul. Kasztanowa 16/8, 88-306 Dąbrowa, REGON: 000531513

B. DANE IDENTYFIKACYJNE
B.1. DANE WNIOSKODAWCY
4.

Nazwisko

5. Imię/Imiona

6.

Kraj

7. Miejscowość

8. Kod pocztowy

9.

Ulica

10. Nr domu

11. Nr lokalu

12. E-mail

13. Nr telefonu

C. INFORMACJE DOTYCZĄCE WOLONTARIATU
Nazwa i miejsce wykonywania
świadczeń jako wolontariusz

14.

Rodzaj świadczeń, których
wykonywaniem zainteresowany
jest wolontariusz
Uzasadnienie wyboru miejsca

15.

Proponowany termin wykonywania
świadczeń jako wolontariusz

17. Data OD(dzień - miesiąc - rok)

16.

d

d

-

m

m

-

r

r

r

r

r

r

r

r

18. Data DO (dzień - miesiąc - rok)

d
Uwagi i oczekiwania kandydata
wobec wykonywania świadczeń jako
wolontariusz

d

-

m

m

-

19.

D. OŚWIADCZENIE

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 2020
poz. 1444) oświadczam, że dane przedstawione w formularzu są prawdziwe.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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, uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz
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Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 ze zm.).
3. Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści danych, prawie ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia
zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (wszystkie wymienione prawa
wymagają pisemnej formy).

E. PODPIS WNIOSKODAWCY
20. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

d

d

-

m

m

-

21. Podpis wnioskodawcy

r

r

r

r

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu możliwości wykonywania
czynności i zadań wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w Urzędzie Gminy w Dąbrowie (REGON: 000531513) z
siedzibą przy ul. Kasztanowej 16/8, 88-306 Dąbrowa jest Wójt Gminy Dąbrowa. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania
danych osobowych znajdą Państwo w siedzibie Administratora oraz na stronie bip.ug-dabrowa.pl w karcie sprawy dotyczącej danego
formularza.
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