
 

 

 
 
 

 

ANKIETA PEŁNOLETNIEGO WOLONTARIUSZA  
 

Nadesłanie niniejszej ankiety jest równoznaczne z uczestnictwem jako wolontariusz  

w 6.KrwioBIEGU Kraków 

Imię i nazwisko  
Data i miejsce 
urodzenia 

 

PESEL  
Telefon  
Adres e-mail  

 

 

PROPONOWANE DZIAŁANIA WOLONTARIUSZY  

(prosimy wybrać max. 5 pozycji) 

 

 

 1. Przygotowanie i wydawanie pakietów startowych dla uczestników. 

 2. Przygotowanie terenu pod imprezę, rozstawienie sprzętu i namiotów. 

 3. Pomoc w oznaczeniu trasy przed biegiem. 

 4. Depozyt (przyjmowane rzeczy biegaczy na czas biegu, wydawanie na mecie). 

 5. Wspieranie służb porządkowych. 

 6. Dekorowanie medalami zawodników na mecie. 

 7. Opieka nad dziećmi biegaczy w trakcie biegu, animowanie zajęć dla dzieci w 
czasie pikniku. 

 8. Porządkowanie terenu po biegu. 

 

 

 

…………………………………………………………………………… 

Miejscowość, data, czytelny podpis  



 

 

INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   

Porozumienie o wolontariacie 

 

Zgodnie z art. 13 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „Rozporządzenie Ogólne”) Polski Czerwony Krzyż 

informuje, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Polski Czerwony Krzyż, ul. Mokotowska 
14, 00 -561 Warszawa, adres e-mail: warszawa@pck.org.pl , telefon 22 628 25 68.  

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Polskim Czerwonym Krzyżu: adres e-mail: 
iod@pck.org.pl, telefon + 48 22 3261306. 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania porozumienia 

o wolontariacie na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego, w celu wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. c 

Rozporządzenia Ogólnego – w związku z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o 

przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 405 j.t.), 

a także dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie 

Artykułu art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego. Prawnie uzasadnionym interesem 

Administratora jest ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed potencjalnymi 

roszczeniami. 

 

Udostępnienie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne 

do zawarcia porozumienia o wolontariacie i jest warunkiem zawarcia tego porozumienia. Brak 

udostępnienia Administratorowi przez Panią/Pana danych osobowych, niezbędnych w celu 

nawiązania ww. porozumienia, będzie skutkować niemożnością jego zawarcia oraz uczestnictwa 

przez Pana/Panią w charakterze wolontariusza podczas 6.Krwiobiegu. 

 

Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom 

uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom 

przetwarzającym je na zlecenie Administratora. 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania porozumienia 

o wolontariacie oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi 

danych i w stosunku do niego. 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 

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

sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych  

w Rozporządzeniu Ogólnym. 

 

W razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia Ogólnego, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

Potwierdzam, że zapoznałem/-am się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 

 

………………………………………………………………… 

Miejscowość, data, czytelny podpis 

mailto:warszawa@pck.org.pl

