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Formularz zgłoszeniowy na wolontariat  
w Babiogórskim Parku Narodowym 

„Łączy nas Babia Góra” 

Imię Nazwisko PESEL 

E-mail: Telefon: 

Pobyt (zaznacz właściwe) 
Weekendowy 
Tygodniowy 
Miesięczny 

Zakwaterowanie (zaznacz właściwe) 
własne 
w BgPN 

Kilka słów o mnie jako wolontariuszu 
 
 

Umiejętności oraz ukończone szkolenia istotne 
dla wolontariatu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adres zamieszkania 

Kraj województwo 

Kod pocztowy miejscowość 

Ulica Nr domu/nr mieszkania 

Adres korespondencyjny 

Kraj województwo 

Kod pocztowy miejscowość 

Ulica Nr domu/nr mieszkania 

 

Oświadczam, że brak z mojej strony przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania świadczeń w charakterze 

wolontariusza. 

Data i własnoręczny podpis                                                 …………………………………………………………………....................... 

Oświadczam, iż  zapoznałem / -łam się z zasadami określonymi w dokumencie  „Regulamin programu 

wolontariatu w Babiogórskim Parku  Narodowym „Łączy nas Babia Góra” i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania.   

Data i własnoręczny podpis                                                 ………………………….……………………………….............................. 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 04.05.2016, dalej „RODO”, informuję, że:  

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi, 34-222 
Zawoja 1403;   NIP 552-171-36-27, Regon 122462192. 

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e-mail:  iodo@bgpn.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora, z dopiskiem 
„Inspektor ODO”. 

 Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę  na przetwarzanie swoich  danych 
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

- art. 6 ust. 1 lit. b  RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy; 

 
 Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

-  przygotowania i rozpowszechniania materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją  przez 
Babiogórski Park Narodowy programu wolontariatu „Łączy nas Babia Góra”. 

- zawarcia i realizacji umowy oraz ubezpieczenia NNW , w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

 Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym świadczącym dla 
administratora usługi poligraficzne, informatyczne, prawne oraz ubezpieczycielowi.  
 

 Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji projektu oraz 

przechowywane przez okres zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. 

 

 Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo dostępu do treści 
swoich danych osobowych; prawo     do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; na 
warunkach RODO. 

 Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile 
uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO. 
 

 Podanie danych niezbędnych do zawarcia umowy i jej realizacji j jest dobrowolne, ale konieczne do jej 

podpisania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości ich przetwarzania, w tym upublicznienia fotografii 

zawierający Państwa wizerunek.   

 

 
  

mailto:iodo@bgpn.pl
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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku 
 
 Ja, niżej podpisany/-a ........................................................................................................................ 

zamieszkały/-a w (adres) ........................................................................................................................ 

oświadczam, że:  

1. Nie wyrażam* / Wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (wizerunku*, imienia i nazwiska* 
oraz daty* i miejsca wykonania fotografii*)  przez Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi (w skrócie 
BgPN), 34-222 Zawoja 1403, NIP: 552-171-36-27, Regon 122462192 w celach informacyjno-promocyjnych 
projektu wolontariatu „Łączy nas Babia Góra” realizowanego przez Babiogórski Park Narodowy. 
 Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałem 
poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również wycofania 
zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, z tym że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
*niepotrzebne skreślić 
 

2.   Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na fotografiach  wykonanych 
podczas działań związanych z realizacją projektu wolontariatu „Łączy nas Babia Góra” realizowanego przez 
Babiogórski Park Narodowy. Powyższa zgoda jest niczym nieograniczona (w tym czasowo i terytorialnie) oraz 
upoważnia BgPN do wielokrotnej publikacji oraz wykorzystania fotografii na wszelkich znanych polach 
eksploatacji na których utrwalony jest mój wizerunek, a w szczególności do: 
a) rozpowszechnienia fotografii na stronie internetowej www.bgpn.pl;   
b) rozpowszechniania, w tym również w zestawieniu z innymi wizerunkami, tekstami, komentarzami, opisami 
lub wszelkimi innymi treściami, mojego wizerunku utrwalonego na fotografiach, wydanym w postaci cyfrowej 
lub w jakiejkolwiek innej postaci;  
c)  wprowadzania utrwalania i zwielokrotniania fotografii, na których utrwalony jest mój wizerunek lub ich 
fragmentów cyfrową techniką zapisu komputerowego, na płycie CD/DVD oraz przenośnych nośnikach pamięci 
typu pendrive lub w jakikolwiek inny sposób pozwalający na korzystanie z utworów lub ich części, na dysku 
komputerowym jak i innych nośnikach oraz w sieci internetowej; 
d) wykorzystania (w tym rozpowszechniania) wizerunku utrwalonego na fotografiach lub ich fragmentach 
poprzez ich publiczne wykonanie, wyświetlenie, wystawienie, odtworzenie. 

Wyrażam także zgodę na dokonanie przez BgPN, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, 
zmian i modyfikacji fotografii zawierających mój wizerunek, niezbędnych do jego rozpowszechniania, a 
polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na 
wkomponowaniu wizerunku w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie 
mogą zniekształcać wizerunku. Zmiany i modyfikacje dokonane na powyższych zasadach nie wymagają 
odrębnego zatwierdzania przez moją osobę. 
 
Data i własnoręczny podpis                                                 ………………………………………………………….............................. 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy lub jego skan – należy przesłać do dyrekcji BgPN, Zawoja 1403, 34-223 

Zawoja lub na adres mailowy: park@bgpn.pl 

http://www.bgpn.pl/

