
Załącznik do Regulaminu 
V edycji Konkursu 
„Siemianowickie Barwy Wolontariatu” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DO V EDYCJI KONKURSU „SIEMIANOWICKIE BARWY WOLONTARIATU”

Dane zawarte w formularzu pozwolą na poznanie kandydatów oraz ich dokonań. 
Bardzo prosimy o właściwe przygotowanie danych zawartych w formularzu w szczególności 
opisu aktywności i dokonań wolontariuszy. W niniejszej edycji z uwagi na uwarunkowania 
pandemiczne nie mamy możliwości prowadzenia osobistych spotkań, które pozwoliłyby          
na zgłębienie informacji. Dlatego formularz wypełniony przez Państwa jest kluczowym 
źródłem informacji o wolontariuszach. 
Z góry dziękujemy!

PROSIMY O ELEKTRONICZNE WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH WIERSZY
(ułatwi to pracę Komisji Konkursowej, która dokonuje analizy wniosku)

1. Kategorie (właściwą zaznaczyć)

Kategoria, do której 
zgłaszany jest 
kandydat/grupa* 
(należy zaznaczyć „x” 
jedną kategorię):

WOLONTARIAT SZKOLNY

WOLONTARIAT INDYWIDUALNY

WOLONTARIAT GRUPOWY

2. Informacje na temat kandydata  

A. DANE KANDYDATA/NAZWA GRUPY 

Imię 
i nazwisko/nazwa 
grupy 

E-mail/telefon 
kontaktowy**

Rok urodzenia 
kandydata
(w przypadku zgłoszeń 
indywidualnych)

Rok, od którego 
kandydat jest 



wolontariuszem/grupa
wolontariuszy 
rozpoczęła działalność

Aktywność zawodowa 
kandydata/rodzaj 
grupy (np.: uczeń, 
student, pracujący, 
bezrobotny, senior - 
emeryt lub 
stowarzyszenie, grupa 
nieformalna, szkolne 
koło wolontariatu itp.)

B. INFORMACJE O NOMINUJĄCYM/ POTWIERDZAJĄCYM DZIAŁALNOŚĆ 
WOLONTARIUSZA/GRUPY WOLONTARIUSZY:

Imię i nazwisko/nazwa 
organizacji/instytucji
Adres e-mail 
nominującego/ numer 
telefonu** 
Osoba, którą należy powiadomić w przypadku uzyskania przez kandydata tytułu laureata 
konkursu (kandydat/osoba reprezentująca grupę wolontariuszy lub osoba reprezentująca 
instytucję zgłaszającą)  

Imię i nazwisko

Adres e-mail/ numer 
telefonu** 

C. OPIS DOKONAŃ KANDYDATA/GRUPY pod kątem następujących kryteriów oceny: 
zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność, partnerstwo - max. 4 strony w formacie A4. 
(wypełnia osoba nominująca, brane będą pod uwagę działania obejmujące działania w okresie 
1.01.2020 r. do 30.09.2021 r. Opis zawierający działania wolontariuszy zostanie wykorzystany na 
potrzeby organizacji gali V edycji Konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu”.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. ……………………...………………………
2. ……………………………………………...

*kandydat/grupa może być zgłoszony w jednej kategorii.
** proszę o podanie jednej z form kontaktu.



Oświadczenia:

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu V edycji Konkursu 
„Siemianowickie Barwy Wolontariatu”.
2. Oświadczam, iż informacje zawarte w opisie znajdującym się w niniejszym formularzu          
są zgodne z prawdą.

____________________________                                         
Miejscowość, data i czytelny podpis osoby nominującej kandydata/grupę 



OŚWIADCZENIA
V EDYCJA KONKURSU „SIEMIANOWICKIE BARWY WOLONTARIATU”

□ Ja, niżej podpisany …………………………………………………………… oświadczam, że wyrażam

zgodę na udział w V edycji Konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu”, który 
organizowany jest przez Miasto Siemianowice Śląskie zgodnie z Zarządzeniem nr 2445/2021 
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 4 października 2021 r. w sprawie określenia 
zasad i trybu przeprowadzenia V edycji konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu” oraz 
powołania Kapituły Konkursu.

□ Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………. oświadczam, że wyrażam

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru 
telefonu, adresu e-mail organizacji mnie zgłaszającej do Konkursu oraz wizerunku zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO1, w celu organizacji i przeprowadzenia 
wymienionego wyżej Konkursu.

□ Ja, niżej podpisany ………………………………………………………… oświadczam, że wyrażam zgodę 

na udostępnienie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz informacji 
o wyniku konkursu na stronie internetowej www.siemianowice.pl w mediach 
społecznościowych (Facebook Miasta Siemianowice Śląskie) oraz w samorządowej prasie 
drukowanej w celu informacyjnym i promocyjnym Konkursu.

□ Ja, niżej podpisany ………………………………………………………….. oświadczam, że wyrażam 

zgodę na utrwalenie oraz udostępnienie moich danych osobowych w zakresie wizerunku 
utrwalonego na zdjęciach i filmach na stronie internetowej www.siemianowice.pl, prasie 
drukowanej, w celu informacyjnym i promocyjnym Konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a w zw.
z art. 7 RODO1 oraz treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych.

□ Ja, niżej podpisany …………………………………………………………… oświadczam, że wyrażam 

zgodę na utrwalenie oraz udostępnienie moich danych osobowych w zakresie wizerunku 
utrwalonego na zdjęciach i filmach w mediach społecznościowych (Facebook Miasta 
Siemianowice Śląskie) w celu informacyjnym i promocyjnym Konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 
lit a w zw. z art. 7 RODO1 oraz treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych.

Siemianowice Śląskie, dnia ……………………………………………………… 
                                                                  podpis uczestnika

______________________
1 Rozporządzenie 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).



OŚWIADCZENIA 
V EDYCJA KONKURSU „SIEMIANOWICKIE BARWY WOLONTARIATU

□ Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………… 
w V edycji Konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu”, który organizowany jest przez 
Miasto Siemianowice Śląskie zgodnie z Zarządzeniem nr 2445/2021 Prezydenta Miasta 
Siemianowice Śląskie z dnia 4 października 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzenia V edycji konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu” oraz powołania 
Kapituły Konkursu.

□ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, którego 
jestem opiekunem prawnym w zakresie jego imienia i nazwiska, organizacji go zgłaszającej 
do Konkursu oraz wizerunku zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO1, w celu 
organizacji i przeprowadzenia wyżej wymienionego Konkursu.

□ Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych dziecka, którego 
jestem opiekunem prawnym w zakresie jego imienia i nazwiska oraz informacji o wyniku 
konkursu na stronie internetowej www.siemianowice.pl w mediach społecznościowych 
(Facebook Miasta Siemianowice Śląskie) oraz w samorządowej prasie drukowanej w celu 
informacyjnym i promocyjnym Konkursu.

□ Oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalenie oraz udostępnienie danych osobowych 
dziecka, którego jestem opiekunem prawnym w zakresie jego wizerunku utrwalonego na 
zdjęciach i filmach na stronie internetowej www.siemianowice.pl samorządowej prasie 
drukowanej, w celu informacyjnym i promocyjnym Konkursu, zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit a z zw. z art. 7 RODO1 oraz treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

□ Oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalenie oraz udostępnienie danych osobowych 
dziecka, którego jestem opiekunem prawnym w zakresie jego wizerunku utrwalonego na 
zdjęciach i filmach w mediach społecznościowych (Facebook Miasta Siemianowice Śląskie) w 
celu informacyjnym i promocyjnym Konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a w zw. z art. 7 RODO1 
oraz treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych.

Siemianowice Śląskie, dnia..................................................................................................
                      podpis opiekuna prawnego dziecka

1 Rozporządzenie 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).



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), zwanym dalej RODO

informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Siemianowice 
Śląskie z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Jana Pawła II 10.
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta Siemianowice
Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10, e-mail: iod@um.siemianowice.pl, tel. 32 760 52 82.
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art.6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 7 
ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust 1 litera a RODO w celach: 
- zgłoszenia kandydatury do V edycji konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu”,
- przeprowadzenia Konkursu, 
- przyznania wyróżnień i wręczenia dyplomów oraz nagród osobom wykazującym 
i realizującym aktywność wolontariacką w dowolnym obszarze życia społecznego,
- upublicznienia informacji o wynikach Konkursu. 
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione 
na podstawie przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
5. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
- dostępu do treści swoich danych,
- ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa za zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji i nie będą profilowane.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia kandydatury 
w V edycji Konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu”.
8. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych, tj. przez okres co najmniej 5 lat.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy RODO.

mailto:iod@um.siemianowice.pl

