
 

 
 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA 
WOLONTARIUSZA 

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH: 

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara 

Kolberga w Kielcach zwana dalej „Administratorem”. 

JAKIE SĄ CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH: 

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wolontariatu na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. b - w celu zawarcia umowy (*porozumienia) oraz realizacji wolontariatu, 

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełniania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa,  

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest utrzymanie 

kontaktu za pomocą różnych kanałów komunikacji, tj. poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, 

telefon. 

ODBIORCY DANYCH: 

Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być: 

✓ podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

✓ partnerzy akcji charytatywnych,  

✓ podmioty współpracujące przy udzielaniu pomocy beneficjentom Fundacji, 

✓ towarzystwa ubezpieczeniowe w ramach zapewnienia ubezpieczenia NNW, 

✓ organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.  

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: 

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy/porozumienia*, oraz przez 6 

miesięcy od zakończenia umowy o współpracę. 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ: 

Posiadasz prawo do: 

✓ dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania,  

✓ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.  

W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby 

profilowania, 



 

 
 

 
 

✓ wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych 

Pani/Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

✓ przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych 

danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 

odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia 

i wykonywania umowy lub na podstawie zgody, 

✓ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

INFORMACJA O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH I SKUTKACH I NIEPODANIA: 

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa w pozostałym zakresie jest 

dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia współpracy przez 

Administratora. 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: 

…………………………. 

 

 

 

……………………………………………… 

data i podpis wolontariusza 


