FORMULARZ DLA WOLONTARIUSZA
Nazwisko______________________
Imię __________________________
Data urodzenia __________________
Adres
__________________________
__________________________
Telefon
_________________________
E-mail
_________________________
Seria i nr dowodu osobistego/legitymacji szkolnej
___________________________
Mam pełną świadomość o braku wynagrodzenia mojego uczestnictwa w wolontariacie
organizowanym przez Fundację Non Iron.
_________________
data i podpis

Zgoda Rodzica/Opiekuna Prawnego
Wyrażam zgodę na udział córki/syna ______________________________ jako wolontariusza

Fundacji Non Iron w czasie trwania PZU Maratonu Warszawskiego.
____________________
data i podpis opiekuna

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH MAŁOLETNIEGO PRZEZ FUNDACJĘ
NON IRON
________________________________
Imię i nazwisko
________________________________
Imię i nazwisko małoletniego
________________________________
Adres e-mail/ ew adres email małoletniego
_________________________________
Nr telefonu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych małoletniego .........................., którego
jestem opiekunem prawnym, przez Fundację Krzewienia Kultury Fizycznej Non Iron,
przetwarzanie danych osobowych następuje w celach realizacji powierzonych małoletniemu
zadań związanych z wolontariatem na rzecz Fundacji.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji przez Fundację za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, ze zm.), na podany przeze mnie adres e-mail oraz w
postaci SMS od zarządu Fundacji.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FUNDACJĘ NON IRON
________________________________
Imię i nazwisko
________________________________
Numer telefonu
________________________________
Adres e-mail
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Krzewienia
Kultury Fizycznej Non Iron, przetwarzanie danych osobowych następuje jedynie do
osiągnięcia celów statutowych Fundacji.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji fundrisingowych, marketingowych takich jak
informowanie o działalności Fundacji, możliwości wsparcia jej projektów, wzięcia udziału w
wydarzeniach syngowanych przez Fundację, oraz innych informacji związanych z jej
działalnością statutową i koniecznych do osiągnięcia celów, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, ze zm.), na podany adres e-mail oraz w postaci SMS
od zarządu Fundacji.
Informacje ogólne
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Krzewienia Kultury Fizycznej
Non Iron z siedzibą w Warszawie przy ul. Pogonowskiego 17, 01-568, tel. +48501386666,;
mail: biuro@noniron.org. W zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych
można skontaktować się wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: biuro@noniron.org,
anna.zdort@gmail.com.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody w celu wskazanym w treści zgody.
Udzielenie zgody jest dobrowolne.
W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody. Dane osobowe
przechowywane są przez czas niezbędny dla osiągnięcia celu, w którym wyrażona została
zgoda lub do czasu jej wycofania.
Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany,
usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Ponadto przysługuje Pani/Panu
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
___________________
data i podpis

