
 
 

ZGODA 
rodziców lub opiekunów prawnych  

na świadczenie przez osobę niepełnoletnią pracy wolontariackiej 
 
 
Ja,……………………………………………………………………………………………………………………….. 

( imię i nazwisko rodzica/opiekuna), 
 

legitymujący/-a  się dowodem osobistym 
…………………………………………………………………………………………………………………........…. 

(nr i seria dokumentu) 
wyrażam zgodę na świadczenie przez  
……………………………………………………………………………….…………………………….…………… 

(imię i nazwisko dziecka) 
  
urodzonego/urodzonej dnia………………………………................................................................................ 

pozostającej/-ego pod moją opieką prawną, usług wolontariackich na rzecz Stowarzyszenia Na Tak,  

ul. Płowiecka 15, 60-277 Poznań, KRS 0000070098                                                                                                

polegających na: obsłudze imprezy sportowej „Bieg Na Tak – Run of Spirit” w dniu 11 maja 2019. 

w okresie od 11.05.2019 do 11.05.2019. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszeniem Na Tak, ul. 
Płowiecka 15, 60-277 Poznań (dalej jako „Stowarzyszenie”). Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Stowarzyszenia można kontaktować się 
pisemnie na wskazany wyżej adres lub mailowo pod adresem inspektor@natak.pl Moje dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb wykazania 
zgodności z prawem zawarcia umowy z moim dzieckiem/podopiecznym (podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit.. f) RODO). Moje dane 
będą przetwarzane przez czas, obowiązywania przedmiotowej umowy a po jej zakończeniu przez czas wymagany przepisami prawa dla rozliczenia 
projektów dofinasowanych w których brało udział moje dziecko/ mój podopieczny oraz czas wymagany przepisami prawa podatkowego. Dane 
osobowe będą udostępniane podmiotom, które świadczą obsługę IT dla Stowarzyszenia, podmiotom, które świadczą obsługę księgową 
Stowarzyszenia. Mam prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mamy 
również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Mamy też prawo do złożenia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 
 
       ………..…………………………………… 
                Miejscowość, data, podpis 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
POROZUMIENIE O WOLONTARIACIE 

 
W dniu………………………. w Poznaniu, pomiędzy Stowarzyszeniem Na Tak, ul. Płowiecka 15, 60-277 Poznań,  

KRS 0000070098 reprezentowanym przez  

Ewa Kowańska – Prezes Stowarzyszenia Na Tak                         

zwanym w dalszej części Korzystającym, 

a……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

adres zamieszkania : ............................................................................................................................................ 

PESEL…………………………………………………...,nr dowodu osobistego…………………....................................... 

zwaną/ym w dalszej części Wolontariuszem, zostało zawarte porozumienie następującej treści: 

Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie obsługi imprezy sportowej 

„Bieg Na Tak - Run of Spirit” w dniu 11 maja 2019. 

1. Rozpoczęcie wykonania świadczeń strony ustalają na dzień 11.05.2019, a zakończenie do dnia 11.05.2019. 

2. Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze wolontarystycznym, 

które ma charakter bezpłatny. 

3. Korzystający zobowiązuje się do zwrotu wydatków, które ten poczynił w celu należytego wykonania 

świadczenia w tym koszty podróży służbowych i diet na zasadach wynikających z odrębnych przepisów. 

4. Zwrot wydatków o których mowa w pkt. 3 nastąpi w terminie 7 dni po otrzymaniu od Wolontariusza 

stosownego rozliczenia wraz z dowodami poniesionych wydatków. 

5. Korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania świadczeń. 

6. Wolontariusz został poinformowany o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi 

świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. 

7. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu w/w świadczeń na zasadach 

wynikających z odrębnych przepisów. 

8. Wolontariusz może powierzyć zadania innej osobie, lecz w pełni odpowiada za wykonanie porozumienia. 

9. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego 

porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych z sytuacją socjalną i zdrowotną osób, na rzecz których 

świadczy pomoc. 

10. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie ma Kodeks Cywilny oraz Ustawa o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

11. Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach. 

12. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron:  

a. w terminie 5 dni, 

b. w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia zapisów Porozumienia. 

13. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć, materiałów filmowych, 

wywiadów i nagrań z moim wizerunkiem wykonanych podczas Biegu Na Tak – Run of Spirit  11 maja 2019 r. 

Poprzez ich wykorzystanie rozumiem umieszczanie na wybranych nośnikach drukowanych, elektronicznych, 

katalogach, w mediach (telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe, portale społecznościowe) na 

potrzeby reklamowe i promocyjne Biegu Na Tak – Run of Spirit oraz innych wydarzeń Stowarzyszenia Na 

Tak.  

 

 



 
14. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszeniem Na Tak, ul. 
Płowiecka 15, 60-277 Poznań (dalej jako „Stowarzyszenie”). Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Stowarzyszenia można kontaktować się 
pisemnie na wskazany wyżej adres lub mailowo pod adresem inspektor@natak.pl Moje dane osobowe przetwarzane będą dla realizacji niniejszej 
umowy (podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit.. b) RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi zawarcie 
umowy. Moje. dane będą przetwarzane przez czas, obowiązywania umowy a po jej zakończeniu przez czas wymagany przepisami prawa dla 
rozliczenia projektów dofinasowanych w których brałem udział oraz czas wymagany przepisami prawa podatkowego. Dane osobowe będą 
udostępniane podmiotom, które świadczą obsługę IT dla Stowarzyszenia, podmiotom, które świadczą obsługę księgową Stowarzyszenia, 
ubezpieczycielom. Mam prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mamy 
również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Mamy też prawo do złożenia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 
 

KORZYSTAJĄCY                                                        WOLONTARIUSZ 
           (imię i nazwisko)                                                               (imię i nazwisko) 

 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

WIZERUNEK – WZÓR OGÓLNY 

 

Przed wyrażeniem zgody informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Tak  z siedzibą w Poznaniu, 

przy ul. Płowieckiej 15 (dalej jako „Stowarzyszenie”). Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych 

Stowarzyszenia można kontaktować się pisemnie na wskazany wyżej adres lub mailowo pod adresem 

inspektor@natak.pl. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie zgoda art. 6 ust. 1 lit. a) czyli Twoja zgoda, 

3. Zgodę możesz wycofać w każdej chwili, nie będzie to jednak miało wpływu na czynności podjęte przez 

Stowarzyszenie przed cofnięciem zgody. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty realizujące dla Stowarzyszenia usługi IT (np. serwer) 

oraz podmioty świadczące. Dane te mogą być również udostępniane publicznie w zakresie w jakim 

wyrazisz na to zgodę poniżej. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa: do dostępu do 

danych, uzyskania kopii danych, sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych. 

6. Przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Ja niżej podpisany/a _____________________________ (imię i nazwisko) po zapoznaniu się z w powyższą 

informacją wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych: 

 

moich /mojego dziecka/podopiecznego ____________________________ (imię i nazwisko dziecka) (niepotrzebne skreślić) 

 

w zakresie: 

zdjęć /nagrań audio-video w następujących celach: 
(niepotrzebne skreślić)  
 

Wyrażam / nie wyrażam 
(niepotrzebne skreślić) 

zgodę na przetwarzania wizerunku 
mojego/mojego dziecka/podopiecznego w 
celu realizacji świadczeń udzielanych przez 
placówkę (utrwalania zajęć w celu 
weryfikacji postępów, szkolenia pracowników 
SNT w obchodzeniu się z podopiecznymi itp.) 

Wyrażam / nie wyrażam 
(niepotrzebne skreślić) 

zgodę na przetwarzanie wizerunku 
mojego/mojego dziecka/podopiecznego w 
celu realizacji wewnętrznej polityki 
informacyjnej Stowarzyszenia (tworzenie 
kronik, upamiętnianie wydarzeń 
realizowanych przez Stowarzyszenie) 

Wyrażam / nie wyrażam 
(niepotrzebne skreślić) 

zgodę na publikację zdjęć lub nagrań 
mojego dziecka/podopiecznego/moich na 
stronach internetowych i portalach 
społecznościowych Stowarzyszenia w 
związku z informowaniem o działalności 
Stowarzyszenia (informowanie publiczności o 
działalności Stowarzyszenia za 
pośrednictwem internetu) 



 
Wyrażam / nie wyrażam 
(niepotrzebne skreślić) 

zgodę na publikację zdjęć lub nagrań 
mojego dziecka/podopiecznego/moich w 
innych materiałach 
informacyjnych/marketingowych 
Stowarzyszenia (informowanie publiczności o 
działalności Stowarzyszenia za 
pośrednictwem materiałów drukowanych) 

Wyrażam / nie wyrażam 
(niepotrzebne skreślić) 

na łącznie (upublicznianie) łącznie z 
wizerunkiem mojego imienia, nazwiska, 
krótkiej informacji biograficznej (niepotrzebne 

skreślić) o mnie w związku z realizacją celów 
wskazanych w dwóch powyższych zgodach 

 

 

 _______________, _____________________________________ (data oraz podpis) 

 
 


