
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
dla Wolontariuszy 

 
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119, s. 1, zwane dalej „RODO”) 
informujemy, iż : 

1. Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Bema 91, 01-233 
Warszawa, adres e-mail: sekretariat@ops-wola.waw.pl, tel. 22 571-50-00. 

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych: p. Adriana Pawłowska, e-mail: iod@ops-
wola.waw.pl, tel. 22 571-50-30. 

3. Administrator Danych Osobowych – Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. 
Warszawy – przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu organizacji wolontariatu na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                 
i o wolontariacie. 

4. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

4.1 w oparciu o wyrażoną zgodę w kwestionariuszu  dla kandydata na wolontariusza 
(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
lub/i 
4.2 w związku z podejmowaniem działań przed zawarciem porozumienia                              
o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych i jego dalszej realizacji ( na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO)  
 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych będą  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa. 
 

6. Pani/ Pana dane będą przechowywane przez okres: 
6.1 w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody- przez okres jej 
obowiązywania, nie dłużej niż 2 lata 
6.2 w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z zawarciem porozumienia- 
przez okres jego obowiązywania  i 5 lat po jego wygaśnięciu w celach dalszej 
archiwizacji. 
 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do 
żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku 
Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego                        
w sprawach ochrony danych osobowych. 

 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować 

odmową podjęcia współpracy z wolontariuszem przez Administratora. 
 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka) 
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