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Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie: Uczestnik projektu 

1. Dba o prawidłową realizację projektu, w tym 

organizację działań, zgodnie z procedurami i wymogami. 

2. Realizuje bezpłatne działania przewidziane w 

projekcie zgodnie z przyjętym do realizacji wnioskiem 

zaaprobowanym przez NIW CRSO, a w szczególności 

organizuje i zaprasza do udziału w: szkoleniach, audycie, 

doradztwie, mentoringu, wydarzeniach promująco-

sieciujących. 

3. Po zakończeniu szkoleń wystawia uczestnikom 

imienne zaświadczenia uczestnictwa w projekcie 

potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.  

4. Służy stałą pomocą konsultacyjną i wsparciem dla 

uczestnika w zakresie organizacji wolontariatu. 

5. Dba o ochronę danych osobowych pozyskiwanych 

w czasie realizacji projektu, a w szczególności przetwarzają 

dane zgodnie z wymogami RODO. 

1. Współpracuje z Centrum Wolontariatu w 

sprawach merytorycznych i organizacyjnych związanych 

z uczestnictwem w działaniach projektowych projekcie. 

2. Dążyć będzie do: 

• uczestnictwa w wybranych działaniach 

proponowanych przez Centrum Wolontariatu w ramach 

projektu i zapisanych w harmonogramie wydarzeń 

projektowych. 

• promocji projektu w środowisku lokalnym i 

wśród swoich klientów m.in. poprzez zamieszczanie 

informacji na stronie swojej organizacji lub portalu 

społecznościowym 

3. Jest gotów udzielać informacji na temat 

uczestnictwa w projekcie oraz na odpowiadać na 

pytania organizatora projektu oraz innych instytucji 

współfinansujących projekt i upoważnionych do 

monitorowania i kontroli jego przebiegu. 

4. W wypadku zapisania się na działania 

projektowe a następnie rezygnacji z nich zobowiązuje 

się do wcześniejszego powiadomienia Stowarzyszenia. 
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1. Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu,  

ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa. 

2. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu organizacji naboru i realizacji wydarzenia, w tym ewentualnego 

przesłania Pani/Panu materiałów dotyczących tego wydarzenia po jego zakończeniu i/lub wydania zaświadczenia 

potwierdzającego udział w wydarzeniu.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia, którym jest 

realizacja działań statutowych Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).  

4. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w celach sprawozdawczych i dokumentacyjnych oraz w celu obrony  

i dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń, co również stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora 

(art. 6 ust. 1 lit f) RODO). 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia udziału w wydarzeniu. Brak podania danych będzie 

wiązał się z niemożliwością wzięcia udziału w wydarzeniu.  

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym ze Stowarzyszeniem  

w zakresie i w celu, w jakim podmioty te udzielają nam wsparcia (Google, ponieważ wypełniasz formularz przez Formularze 

Google).  

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do innych krajów poza Unią Europejską (państwa trzeciego)  

w związku z wykorzystywaniem przez nas Formularza Google, który poinformował, że przekazanie danych następuje wyłącznie 

do krajów zapewniających odpowiedni stopień ochrony Twoich danych zgodnie z decyzją Komisji UE, o której mowa w  art. 45 

ust. 1 RODO – a zatem do  stron Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria - USA. Jeśli chce Pani/Pan 

wiedzieć więcej, może Pani/Pan zapoznać się z informacją dostępną tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat licząc od 13.09.2021 r. 

9. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz do przenoszenia danych na zasadach wynikających z art. 20 RODO.   

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania 

danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia. 

11. Przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 


