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ANKIETA WOLONTARIATU 

INFORMACJE O MNIE: 

imię i nazwisko: 
 

data urodzenia: miejscowość: 

uczeń/student/osoba pracująca telefon: e-mail: 

Czy wcześniej byłeś/-łaś 
Wolontariuszem? Jeśli tak to 
prosimy o wskazanie miejsca i 
zakresu wykonywanych 
czynności. 

 

Czy obecnie jesteś 
Wolontariuszem? Jeśli tak, to w 
jakiej organizacji/placówce? 

 

Czy masz doświadczenie w 
opiece nad zwierzętami i/lub na 
rzecz zwierząt? Jeśli tak, to jakie? 

 

Czy masz ukończone kursy 
związane z pracą ze zwierzętami 
i/lub inne, które mogą Ci pomóc 
w pomocy w Fundacji? Jeśli tak, 
to jakie? 

 

 

 

 

W FUNDACJI CHCIAŁABYM/CHCIAŁBYM PODJĄĆ SIĘ NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁAŃ (zaznacz te punkty, 
które Cię interesują): 

□ stworzyć dom tymczasowy dla kota/kotów (ilość) 

□ stworzyć dom tymczasowy dla psa (w domu / w kojcu) 

□ poszukiwać domy stałe dla zwierząt będących pod opieką fundacji oraz Schroniska „Azyl”  
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□ promować adopcję zwierząt pod opieką Fundacji i schroniska „Azyl” 

□ opiekować się nad kotami przebywającymi w fundacyjnej kociarni 

□ uczestniczyć w sobotnich spacerach z psami ze schroniska „Azyl” w Cieszynie 

□ przeprowadzać wizyty przed i poadopcyjne u osób potencjalnie zainteresowanych adopcją 

□ podejmować interwencje w przypadku stwierdzenia łamania ustawy o ochronie zwierząt 

□ transportować podopiecznych fundacji do miejsc docelowych 

□ opracowywać materiały promocyjne 

□ pisać teksty i artykuły o tematyce zgodnej ze statutem fundacji 

□ organizować i prowadzić zajęcia i prelekcje z edukacji humanitarnej i ekologicznej  

□ pomagać w promocji wolontariatu 

□ pomagać w organizacji wydarzeń i festiwali mających na celu promocję Fundacji i jej działań  

□ organizować zbiórki darów rzeczowych dla Fundacji 

□ pozyskiwać sponsorów i darczyńców dla Fundacji 

□ innych – jakich?:..................................................................................................................... ................................................ 

.................................................................................................................................................................................................  

 

Oświadczam, że chciałabym/chciałbym zostać wolontariuszem Fundacji „Lepszy Świat”. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Fundacji dla Zwierząt i Środowiska 
„Lepszy Świat”, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz.883). 
 
 
 
…………………………         ……………………………… 

/data/           /czytelny podpis/ 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat” z siedzibą w Cieszynie (43-
400), przy ul. Katowickiej 157, biuro ul. Zamkowa 3 abc, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społ. i zawodowych, fundacji, ZOZ 
oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366266, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd 
Rejonowy w Bielsku-Białej – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej nr NIP: 5482630528, REGON: 24174623000000 
zwanej dalej jako: „Administrator”. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż:  

1) funkcję Inspektora Ochrony Danych u Administratora pełni Zarząd Fundacji – biuro@fundacjalepszyswiat.pl 
2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. „Lepszy Świat” w ramach Programu Rozwoju 

Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 oraz realizacji celów statutowych fundacji; 
3) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) tj. zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych; 

4) moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat, chyba że przepisy obowiązującego prawa przewidują obowiązek lub 
dopuszczają możliwość ich przetwarzania przez dłuższy okres; 

5) moje dane będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu z pkt.2 powyżej – na podstawie 
stosownych umów; 

6) mam prawo do: dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ich przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  

7) mam prawo do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) moje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji; 
9) moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

 
……………………………………. 

/podpis wolontariusza/ 
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