Formularz nominacyjny do tytułu
,,WOLONTARIUSZ ROKU”
Zgłoszenie do konkursu w kategorii:
•
•
•
•

indywidualna
młodzieżowa
zespołowa
wolontariat szkolny
(proszę zaznaczyć wybraną, jedną kategorię)

UWAGA! Zgłoszenie automatycznie nominuje kandydata do plebiscytu internetowego
WOLONTARIUSZ PUBLICZNOŚCI

(imię i nazwisko osoby lub nazwa instytucji, organizacji albo zespołu – kandydata do tytułu)

(adres zamieszkania lub siedziby kandydata, telefon kandydata)

Krótka kilkuzdaniowa charakterystyka kandydata
uwzględniająca najważniejsze cechy jego działalności (niezbędna do prezentacji internetowej)

Szczegółowe uzasadnienie zgłoszenia kandydatury
(Opis zadań wykonywanych przez nominowanego wolontariusza / uzasadnienie nominacji. W opisie uwzględnij
następujące informacje: rodzaj wykonywanych działań, beneficjenci świadczonej pracy, czas pracy
poświęcany na wolontariat, nowatorskie projekty itp.)

(imię i nazwisko osoby lub nazwa instytucji albo organizacji zgłaszającej kandydata)

(telefon lub adres e-mail osoby, instytucji lub organizacji zgłaszającej kandydata)

Do formularza nominacyjnego załączam/nie załączam rekomendacje i opinie osób fizycznych lub
prawnych w liczbie ….. sztuk.
Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać pocztą lub składać osobiście na dzienniku podawczym Starostwa
Powiatowego w Oświęcimiu przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego10 zawsze w zamkniętej kopercie! z
dopiskiem: „Wolontariusz Roku”.
Organizatorzy zapewniają, że dane osobowe zawarte w zgłoszeniu wykorzystane będą tylko
w ramach konkursu.
Wersja elektroniczna formularza i regulaminu do pobrania na www.mowp.pl

OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem określającym zasady i tryb przeprowadzania konkursu
i plebiscytu „Wolontariusz Roku” oraz powołania Kapituły Konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora.

……………………………………
Data i miejscowość

…………………………………………….
Podpis osoby zgłaszającej

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
Ja (rodzic/opiekun prawny) ................................................................................................. .............
zam. ............................................................................................................................. ................
Pesel/NIP ...................................................................................................
wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………..
w konkursie/plebiscycie WOLONTARIUSZ ROKU.
………...............................
Podpis rodzica /opiekuna prawnego
nominowanego wolontariusza

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy, z siedzibą w Oświęcimiu
przy ulicy Dąbrowskiego 46/3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału
w plebiscycie. Fundacja/instytucja zgłaszająca kandydata oraz sam kandydat ma prawo dostępu do treści swoich
danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych. Dane będą przetwarzane dla potrzeb procesu kontaktowego na podstawie
zgody użytkownika, jak również w celach analitycznych (uzasadniony interes administratora).
Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie. Dane będą
przetwarzane do momentu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania albo cofnięcia zgody.
Dane mogą być przekazywanie współorganizatorowi konkursu – Powiatowi Oświęcimskiemu na potrzeby
opublikowania wyników konkursu na stronie internetowej oraz podmiotom zapewniającym usługi informatyczne
dla Administratora danych. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna, iż
przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji projektu
Fundacji Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy, z siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Dąbrowskiego 46/3.. : Konkurs i
Plebiscyt internetowy WOLONTARIUSZ ROKU zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz 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).
Podpis nominowanego wolontariusza/y

………………………………………….
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