Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr
3/2022dnia

14.01.2022

r.

Dyrektora

Schroniska dla Zwierząt we Włocławku.

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA NA WOLONTARIUSZA
Imię i nazwisko•

Wiek•

Adres•
Dobrowolnie podane inne dane kontaktowe usprawniające komunikację (telefon, mail):
1 .Czy masz już doświadczenie w pracy jako wolontariusz? TAK NIE Jeśli tak, to jakie?

2.

Czy

obecnie

jesteś

gdzieś

wolontariuszem?

3.

Czy masz doświadczenia w opiece nad zwierzętami?

TAK

TAK

NIE

Jeśli

tak,

to

gdzie?

NIE

Jeśli tak to jakie?
4.

Czy ukończyłeś jakieś kursy związane z pracą ze zwierzętami i/lub tematyką adekwatną do pracy

wolontariusza?

TAK

NIE

Jeśli tak to jakie?
5.

W co chciałbyś zaangażować się jako wolontariusz w schronisku?:

-

praca z: kotami / psami

-

wyprowadzanie psów na spacery

-

pielęgnacja zwierząt

-

socjalizacja zwierząt

-

pomoc w pracach porządkowych (np. mycie misek/kuwet, sprzątanie klatek/boksów)

-

zapewnienie domu tymczasowego dla potrzebujących zwierząt - pomoc w szukaniu nowych

opiekunów dla podopiecznych schroniska

-

pomoc w trakcie imprez promujących działalność schroniska (przynależność do grupy eventowej)
Jakie posiadasz umiejętności lub cechy charakteru, które mogę być przydatne Twoim zdaniem w

pracy wolontariusza?

7. W jakim wymiarze czasu deklarujesz obecność w schronisku?
a) w tygodniu w godz
b) tylko weekendy w godz
c) na jaki okres czasu możesz zadeklarować gotowość współpracy ze schroniskiem jako wolontariusz?

8.

Czy zapoznałeś się z dokumentami określającymi organizację pracy schroniska?

TAK

NIE

Jeśli tak, to jakim

9.

Czy jesteś świadom/a mogących nastąpić zdarzeń losowych oraz wynikłych z nich konsekwencji, a

w szczególności faktu możliwości pokąsania lub doznania innych uszczerbków na zdrowiu
w kontakcie ze zwierzętami?

TAK

10. Oświadczam, że:

- mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy w charakterze wolontariusza
- zostałem

poinformowany o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi

świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami

- zapoznałem się z informacją o przysługujących mi prawach i ciążących na mnie obowiązkach
- nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko zwierzętom
- nie orzeczono wobec mnie zakazu pracy ze zwierzętami lub posiadania zwierząt
Niniejsze oświadczenie składam pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 286 Kodeksu Karnego.
Niniejszy kwestionariusz nie stanowi porozumienia o wykonaniu świadczeń wolontarystycznych w
myśl przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

czytelny podpis
Zapoznałem/ am się z treścią Regulaminu funkcjonowania wolontaryjnego klubu przyjaciół
Schroniska dla zwierząt we Włocławku i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

czytelny podpis
Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, a w tym z treścią przysługujących mi praw.

Data

czytelny podpis

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Schronisko dla Zwierząt we Włocławku, z siedzibą
we
Włocławku:
87-800 Włocławek, ul. Przemysłowa 16, reprezentowane przez Dyrektora. Kontakt z Administratorem: tel.
(54) 233 20 21.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w
zakresie działania naszego Schroniska, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Tę funkcję pełni Paweł Modrzejewski.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: inspektor@kiodo.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z nawiązaniem współpracy w
zakresie wolontariatu na rzecz zwierząt.
4. Podstawami przetwarzania są w szczególności :
⎯ Prawidłowe wykonanie porozumienia / realizacja umowy oraz dążenie do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit b
RODO ),
⎯ Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit c RODO), między innymi
w związku z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt; ustawa z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- W wyjątkowych przypadkach udzielona zgoda (np. na przetwarzanie wizerunku, czy też na podanie
dodatkowych danych do kontaktu)- art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa - tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa. Dane mogą być również przekazywane podmiotom, które przetwarzają
dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych (np. firmy hostingowe, IT, dostawcy oprogramowań). Koordynatorem działań
Schroniska jest Urząd Miasta Włocławek. Schronisko podczas realizacji swoich zadań współpracuje ze
Strażą Miejską we Włocławku - w zakresie przyjmowania zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach (odłowienia),
innymi organizacjami społecznymi. Ponadto Schronisko współpracuje z Powiatowym Lekarzem Weterynarii
we Włocławku i Kujawsko-Pomorską Izbą Lekarsko- Weterynaryjną. Administrator obsługuje także
urzędowy publikator teleinformatyczny- BIP w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej
(dot. danych z zakresu funkcjonowania jednostki, każda informacja o sprawach publicznych).
6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez cały okres niezbędny do realizacji celów
wymienionych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku dochodzenia roszczeń
lub obrony przed roszeniami przez Administratora.
7. Podanie danych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa jest wymogiem ustawowym i stanowi
warunek zawarcia umowy lub realizacji zadań. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości
zawarcia umowy oraz wykonywania obowiązków, które na nas ciążą – tj. brak możliwości wzięcia udziału w
wolontariacie. Podanie danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody jest dobrowolne.
8. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo jej cofnięcia w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem zgody.
9. Państwa dane nie będą profilowane.
10. Administrator, co do zasady, nie przekazuje danych do krajów trzecich. Może się zdarzyć, że na
podstawie Państwa zgody, dane np. w postaci wizerunku będę publikowane na naszym profilu na
Facebooku, który, jako Współadministrator danych, może korzystać z serwerów mieszczących się np. w
Stanach Zjednoczonych. W takim przypadku w ramach stosownych regulaminów, Facebook zapewnia, że
przetwarzanie odbywa się, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem najwyższych standardów
bezpieczeństwa.
11. Na zasadach określonych w RODO, ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, do

ich przenoszenia, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.\

Data

czytelny podpis

