
1 
 

Załącznik Nr 1  
do regulaminu konkursu 

 
 

Wniosek zgłoszeniowy do konkursu o tytuł  
„Leszczyński Wolontariusz Roku 2019” 

 
 KATEGORIA INDYWIDUALNA 

 
 

KATEGORIA KONKURSOWA (właściwą podkreślić) 

1. Wolontariat Szkolny - osoba indywidualna do 18 roku życia  

2. Wolontariat Młodzieżowy – osoba indywidualna w przedziale wiekowym powyżej 18 do 26 lat  

3. Wolontariat Dorosły - osoba indywidualna w przedziale wiekowym powyżej 26 do 55 lat  

4. Wolontariat Senioralny - osoba indywidualna powyżej 55 roku życia  

DANE ZGŁASZAJĄCEGO/ZGŁASZAJĄCYCH (w przypadku min. 3-osobowej grupy mieszkańców Leszna) 

imię i nazwisko 

zgłaszającego/zgłaszających 

 
(w przypadku instytucji i innych podmiotów 

imię i nazwisko osoby reprezentującej 

instytucję) 

 

 

pełna nazwa instytucji  

 
(nie dotyczy zgłoszeń przez min.  

3-osobową grupę mieszkańców Leszna)  

 

 

 

adres pocztowy   

 

 

 

adres e-mail  

numer telefonu  

DANE KANDYDATA 

imię i nazwisko kandydata 
 

 

adres pocztowy  

 

 

 

adres e-mail  

numer telefonu  

data urodzenia  
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UZASADNIENIE NOMINACJI  

Krótkie uzasadnienie 
zgłoszenia kandydatury 
(*maksymalnie 3-4 zdania  

i tylko działania podjęte  
w bieżącym roku)  

 

Opis realizowanych działań w okresie 01.01.2019 r. – do dnia przesłania zgłoszenia 

w opisie działalności kandydata należy zwrócić szczególną uwagę na: 

1. w jakich akcjach/ 

wydarzeniach 

kandydat/-ka brał/-a 

udział (*proszę opisać 

maksymalnie 3 

akcje/wydarzenia) 

1. Nazwa akcji/wydarzenia 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
Miejsce i termin realizacji ……………………………………………….. 
Rodzaj wykonywanej pracy/ zadań 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
2. Nazwa akcji/wydarzenia 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
Miejsce i termin realizacji ……………………………………………….. 
Rodzaj wykonywanej pracy/ zadań 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
3. Nazwa akcji/wydarzenia 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
Miejsce i termin realizacji ……………………………………………….. 
Rodzaj wykonywanej pracy/ zadań 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
Inne zadania, jakie? 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………… 
 

2. jak długo kandydat/-ka 

angażuje/angażował/-a 

się w wolontariat 
(*proszę zaznaczyć 

właściwe pole) 

□ miesiąc  □ kwartał  □ pół roku   □ rok 
□ inny okres czasu, jaki ……………………… 

 

3. na rzecz jakich 

podmiotów kandydat/-ka 

prowadzi/ prowadził/-a 

działalność (*proszę 

zaznaczyć i wypełnić właściwe 

pole)  

□ organizacja pozarządowa, proszę wpisać nazwę 

………………………………………………………………………………… 
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□placówka oświatowa, proszę wpisać nazwę 
………………………………………………………………………………… 
□ firma/inna instytucja, proszę wpisać nazwę 

…………………………………………………………………………………. 
□ osoby indywidualne, jeśli tak proszę podać liczbę osób, na rzecz których kandydat 

pracuje  

…………………………………………………………………………………. 
4. inne informacje ważne 

dla oceny działalności 

wolontariusza, np. czy 

kandydat/-ka wykazuje 

się własną inicjatywą, 

kreatywnością, wnosi 

własne pomysły, 

zachęca inne osoby do 

pracy wolontariackiej, 

promuje ideę 

wolontariatu* (można 

załączyć opinie i 

rekomendacje na 

temat kandydata/-ki 
(*proszę opisać w 

maksymalnie 3-4 zdaniach) 

 

 

 

 

 

 

Sylwetka kandydata  

*opis zostanie 

opublikowany                      

na stronie 

www.ngo.leszno.pl                               

po zakończeniu konkursu                       

oraz wykorzystany 

podczas Gali 

Konkursowej; organizator 

zastrzega sobie prawo 

zmian edytorskich w opisie 

 

 

  

1. imię i nazwisko: 

 

2. proszę wymienić w max. 6 punktach najważniejsze działania 
(według hierarchii). 
 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

 

Data wypełnienia 

wniosku:  

 

http://www.ngo.leszno.pl/
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

(dla zgłaszającego/zgłaszających) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 – zwanego dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna z siedzibą przy ul. Kazimierza Karasia 

15, 64-100 Leszno reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna. 

2. Z Administratorem można się skontaktować: 

• telefonicznie pod numerem 65 529 81 00; 

• elektronicznie za pomocą adresu e-mail: um@leszno.pl 

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą można 

kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@leszno.pl. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

• zgłoszenia kandydata do konkursu ,,Leszczyński Wolontariusz Roku 2019’’ na podstawie zgody 

w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

• promocji idei wolontariatu w mieście poprzez publikację wizerunku na stronie Miasta Leszna, 

www.ngo.leszno.pl , w mediach społecznościowych, tj. Facebook, Twitter, Instagram Leszno i 

Leszczyńskie NGO oraz kanale YouTube Miasta Leszna w zakresie dotyczącym konkursu 

,,Leszczyński Wolontariusz Roku 2019’’. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Kapituły Konkursowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania o którym mowa w pkt. 4,  a następnie przez okres niezbędny do realizacji 

archiwizacji wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.). 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 

• dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15 RODO; 

• sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO; 

• prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO; 

• prawo ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO; 

• przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO; 

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych będzie skutkowało 

brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. 

10. Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

11. Podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 

uczestnictwa w konkursie. 

 

mailto:um@leszno.pl
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH DLA ZGŁASZAJĄCEGO/ZGŁASZAJĄCYCH DO KONKURSU 

,,LESZCZYŃSKI WOLONTARIUSZ ROKU 2019’’ 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 4.5.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Administratora Danych, tj. Urząd Miasta Leszna z siedzibą przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno 

reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna w celu: 

zgłoszenia kandydata do konkursu ,,Leszczyński Wolontariusz Roku 2019’’; 

promocji idei wolontariatu w mieście poprzez publikację wizerunku na stronie Miasta Leszna, 

www.ngo.leszno.pl, w mediach społecznościowych, tj. Facebook, Twitter, Instagram Leszno  

i Leszczyńskie NGO oraz kanale YouTube Miasta Leszna w zakresie dotyczącym konkursu 

,,Leszczyński Wolontariusz Roku 2019’’. 

 

       ___________________________________________________ 

                                                                              (data, podpis zgłaszającego/zgłaszających) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
(dla kandydatów konkursu ,,Leszczyński Wolontariusz Roku 2019’’) 

Zgodnie z art. 14 ust. 1, 2 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 – zwanego dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna z siedzibą przy ul. Kazimierza Karasia 

15, 64-100 Leszno reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna. 

2. Z Administratorem można się skontaktować: 

• telefonicznie pod numerem 65 529 81 00; 

• elektronicznie za pomocą adresu e-mail: um@leszno.pl 

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą można 

kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@leszno.pl. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

• uczestnictwa w konkursie ,,Leszczyński Wolontariusz Roku 2019’’ na podstawie zgody w myśl 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

• promocji idei wolontariatu w mieście poprzez publikację wizerunku na stronie Miasta Leszna, 

www.ngo.leszno.pl, w mediach społecznościowych, tj. Facebook, Twitter, Instagram Leszno  

i Leszczyńskie NGO oraz kanale YouTube Miasta Leszna w zakresie dotyczącym konkursu 

,,Leszczyński Wolontariusz Roku 2019’’ na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

5. Kategoria Pani/Pana danych osobowych to: 

• dane zwykłe w zakresie imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu, data 

urodzenia; 

• dane szczególnej kategorii tj. wizerunek. 

6. Pani/Pana dane zostały pozyskane od wnioskodawców. 

7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Kapituły Konkursowej. 

mailto:um@leszno.pl
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8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania o którym mowa w pkt. 4,  a następnie przez okres niezbędny do realizacji 

archiwizacji wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.). 

9. Posiada Pani/Pan prawo do: 

• dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15 RODO; 

• sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO; 

• prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO; 

• prawo ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO; 

• przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO; 

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

12. Podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 

uczestnictwa w konkursie. 

 
 

OŚWIADCZENIA 

Wrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do udziału w konkursie ,,Leszczyński Wolontariusz 

Roku 2019’’. 

_____________________________________ 
                                 (data, podpis kandydata lub rodziców/opiekunów prawnych  
                 w przypadku zgłoszenia kandydata na wolontariat szkolny) 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu pn. ,,Leszczyński Wolontariusz Roku 

2019’’  oraz klauzuli informacyjnej RODO i akceptuję jego postanowienia. 

 

 

_______________________________    _____________________________________ 
(data, podpis zgłaszającego/zgłaszających)                            (data, podpis kandydata lub rodziców/opiekunów prawnych  
                   w przypadku zgłoszenia kandydata na wolontariat szkolny) 

Oświadczam, iż informacje zawarte w opisie znajdującym się w powyższym formularzu są zgodne  

z prawdą. 

 

 

_______________________________     ____________________________________ 
(data, podpis zgłaszającego/zgłaszających)                            (data, podpis kandydata lub rodziców/opiekunów prawnych  
                   w przypadku zgłoszenia kandydata na wolontariat szkolny) 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH DLA KANDYDATÓW W KONKURSIE ,,LESZCZYŃSKI 

WOLONTARIUSZ ROKU 2019’’ 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 4.5.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Administratora Danych, tj. Urząd Miasta Leszna z siedzibą przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno 

reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna w celu: 

uczestnictwa w konkursie ,,Leszczyński Wolontariusz Roku 2019’’ w zakresie: imię, nazwisko, 

adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu, data urodzenia; 

promocji idei wolontariatu w mieście poprzez publikację wizerunku na stronie Miasta Leszna, 

www.ngo.leszno.pl, w mediach społecznościowych, tj. Facebook, Twitter, Instagram Leszno  

i Leszczyńskie NGO oraz kanale YouTube Miasta Leszna w zakresie dotyczącym konkursu 

,,Leszczyński Wolontariusz Roku 2019’’. 

 

       ___________________________________________________ 
                                                                       (data, podpis kandydata lub rodziców/opiekunów prawnych  
               w przypadku zgłoszenia kandydata na wolontariat szkolny)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


