
 

Klauzula informacyjna RODO (wolontariusze) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Dobro Czynić” Misję Charytatywną moich danych osobowych 

 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………. 

 

adres email ………………………………………………………………………………………… 

 

nr telefonu………………………………………………………………………………………….. 

 

adres zamieszkania……………………………………………………………………….………… 

 

………..…………………………………………………………………………………………….. 

 

Podpis ……………………………………………………….. 

 

Wykonując obowiązek określony w rozporządzeniu 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) – zwanym dalej „RODO”, niniejszym 

informuję, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Dobro Czynić” Misja Charytatywna 

Kościoła Chrystusowego w RP z siedzibą w Warszawie (02-620) przy ul. Puławskiej 114/4, 

email – biuro@dobroczynic.pl .  

2) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane 

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z koordynacją udzielanego 

wsparcia i pomocy w związku z realizacją porozumienia o wolontariacie.   

4) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO w 

związku z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.),  

a prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest koordynacja 

udzielanego wsparcia i pomocy osobom potrzebującym. 

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego. 

6) Odbiorcami danych mogą być kościelne społeczności lokalne oraz podmioty uprawnione do ich 

otrzymania na podstawie przepisów prawa.    

7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania.  

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  

i skargi do organu nadzorczego. 

9) Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana lub od kościelnych społeczności 

lokalnych.  

10) Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania, niepodanie 

danych skutkuje brakiem takiej możliwości.  

11) Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

12) Zgoda na przetwarzanie wizerunku. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Dobro Czynić” 

Misję Charytatywną Kościoła Chrystusowego w RP z siedzibą w Warszawie (02-620) przy ul. 

Puławskiej 114/4 moich danych osobowych w formie fotografii (wizerunku) w celu ich 

umieszczenia w serwisach społecznościowych i stronie www. 

mailto:biuro@dobroczynic.pl

