
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WOLONTARIAT

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016 r. obowiązującego od dnia 25 maja 2018 (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Nations On Fire”, z siedzibą przy

ul. Modlińskiej 6D, 03-216 Warszawa, adres e-mail: info@nationsonfire.org, tel. 730-889-502. 

2. Administrator  wyznaczył  Koordynatora  Ochrony  Danych  Osobowych  nadzorującego

prawidłowość  przetwarzania  danych  osobowych,  z  którym  można  skontaktować  się  za

pośrednictwem adresu e-mail: iod@egoldap.pl. 

3. Dane osobowe Wolontariuszy będą przetwarzane przez Administratora na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. udzielonej zgody w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolontariat

oraz w innych celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody; 

b) art.  6  ust.  1  lit.  b  RODO,  w  celu  zawarcia  porozumienia  o  współpracy  i  realizacji  jego

postanowień; 

c) art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO,  w  celu  wypełnienia  obowiązków  prawnych  ciążących  na

Administratorze,  w  szczególności  wynikających  z  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj.

dochodzenia i obrony roszczeń w przypadku ewentualnych sporów; 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji i

ewentualnego zawarcia porozumienia o wolontariat. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana

danych  osobowych  mogą  być  organy  władzy  publicznej  oraz  podmioty  wykonujące  zadania

publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,  w zakresie i w celach, które

wynikają  z  przepisów  powszechnie  obowiązującego  prawa,  oraz  inne  podmioty,  które  na

podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora,

np. świadczącym usługi hostingowe (www, e-mail).

6. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celów

określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy

powszechnie  obowiązującego  prawa,  a  w  szczególności  ustawy  z  dnia  14  lipca  1983  r.  o

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia

18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz

instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu  działania  archiwów  zakładowych.  Dane  osobowe

zgromadzone podczas procesu rekrutacji nieskutkującego zawarciem Porozumienia o współpracy

będą  przetwarzane  do  momentu  przedawnienia  okresu  dochodzenia  i  obrony  ewentualnych

roszczeń;  Ponadto  dane  dotyczące  Wolontariuszy  przetwarzane  będą  bezterminowo  lub  do

momentu cofnięcia zgody; 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia

przetwarzania,  przenoszenia  danych,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych,

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody w

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również

profilowaniu.


