
                                                                         
 

 
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY PRZYSTĄPIENIA DO WOLONTARIATU  

w Towarzystwie Miłośników Legnicy PRO LEGNICA 
 
Ja, niżej podpisany(a)……………………………………………………………………………………………………….. 

zamieszkały(a)………………………………………………………………………………………………………………….. 

nr telefonu………………………….. e-mail…………………………………. 

deklaruję chęć pracy w wolontariacie Towarzystwie Miłośników Legnicy PRO LEGNICA 
 
Na pracę w wolontariacie mogę poświęcać ok. ………. godzin w miesiącu. 
 
Interesuje mnie pomoc w*: 

1. Poszukiwaniu miejsc dla zwierząt do adopcji.  

2. Wyprowadzanie psów na spacer.  

3. Podstawowe szkolenie i socjalizacja zwierząt.  

4. Udział w akcjach promocyjnych i targach. 

5. Inne. 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem wolontariatu i zobowiązuję się go przestrzegać.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu 
weryfikacji deklaracji przystąpienia do wolontariatu w Towarzystwie Miłośników Legnicy PRO LEGNICA. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę wolontariuszy. Przysługuje Panu /Pani prawo dostępu 
do danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania.  
Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA  z siedzibą w Legnicy, Rynek 
5/6, 59-220 Legnica. 

 
 
Legnica, dnia …………………………     …………………………………… 

(podpis składającego deklarację) 

 
 
………………………………………………………    ……………………………………………… 

Akceptacja Schroniska               status wolontariusza                  
                                                                                                                      (wypełnia partner TML PRO Legnica - koordynator) 

 
Informacje: 
Deklarację proszę wypełniać- drukowanymi literami. 
* właściwe należy podkreślić 
 



                                                                         
 

 

Klauzula Informacyjna 
dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
 

Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA  
z siedzibą w Legnicy, Rynek 5/6. Zwany dalej TML PRO Legnica. 
Kontakt z Administratorem: e-mail: tmlprolegnica@wp.pl, telefon: 76 852 59 48. 
 
Twoje dane będziemy przetwarzać w celu weryfikacji kwestionariusza osobowego który zgodnie z podstawą 
prawną Art. 6, ust. 1, lit. a. w związku z udzieloną zgodą. 
 
Dane będą udostępniane wyłącznie osobom zaangażowanym w obsługę oraz realizację umów na podstawie 
Umowy Powierzenia Danych. Odbiorcą danych będzie Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Nowodworska 48, 59-220 Legnica.  
 
Odbiorcą Twoich danych mogą być firmy informatyczne obsługujące strony internetowe Towarzystwa 
Miłośników Legnicy PRO LEGNICA. 
 
Dane nie będą przekazywane poza obszar krajów Unii Europejskiej. 
 
Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów 
wykonawczych. W przypadku zgody, do czasu jej wycofania. 
 
Masz ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
Każdy ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
gdy uznasz iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 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. 

 
 
 
 
………………………………………………. 
     data i podpis wolontariusza 


