
Wniosek o przyznanie tytułu 
„Wolontariusz Roku 2021 Gminy Konstancin-Jeziorna” 

Kategoria 
(właściwą zakreślić): 

a) działalność społeczna

b) kultura

c) sport i rekreacja

Nazwa i adres podmiotu zgłaszającego kandydata 
(nr telefonu, adres e-mail) 

Imię i nazwisko kandydata 

Adres kandydata (nr telefonu, adres e-mail) 

Uzasadnienie 

Informacja o kandydacie 

Opis realizowanych działań 

Dodatkowe rekomendacje 

…….……………………   .……….…………………………… 
(miejscowość, data)       (czytelny podpis zgłaszającego) 



 
 

Klauzula informacyjna dla kandydata do tytułu  
„Wolontariusz Roku 2021 Gminy Konstancin-Jeziorna” 

 
Wypełniając Wniosek o przyznanie tytułu „Wolontariusz Roku 2021 Gminy Konstancin- 
-Jeziorna” wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.  
 
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna;  

dane kontaktowe: ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna,  
tel. 22 484 23 00, e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl;  
skrytka ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP 
 

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl. 
 
3. Pani/Pana dane osobowe: 
 

a) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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), dalej zwane RODO, w celu przeprowadzenia 
naboru kandydatów do tytułu „Wolontariusz Roku 2021 Gminy Konstancin-Jeziorna”, 
w związku z dobrowolnie złożonym wnioskiem; 

b) mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-
organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, jednostkom 
organizacyjnym gminy Konstancin-Jeziorna oraz podmiotom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa; 

c) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji; 
d) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie 

indywidualnej 
 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:  
a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach  

i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia; 
b) w dowolnym momencie cofnięcia zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem; 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych – na zasadach określonych w RODO. 
 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Nie jest Pani/Pan 
zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych wiąże się z brakiem możliwości 
przyjęcie zgłoszenia kandydatury do tytułu „Wolontariusz Roku 2021 Gminy Konstancin- 
-Jeziorna 
 

 
………………………………. 

(czytelny podpis kandydata) 
 
 
 

  



 
 

Oświadczenie o niekaralności kandydata do tytułu  
„Wolontariusz Roku 2021 Gminy Konstancin-Jeziorna” 

 
Oświadczam, że: 

1. nie byłem karany/ nie byłam karana1 za przestępstwo popełnione umyślnie lub 
przestępstwo skarbowe 

2. nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

3. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z praw publicznych. 
 
 
 

………………………………. 
(czytelny podpis kandydata) 

 
 
 
 

 
 
 

  

                                                           
1 niepotrzebne skreślić  



 
 

Klauzula informacyjna dla zgłaszających kandydata do tytułu  
„Wolontariusz Roku 2021 Gminy Konstancin-Jeziorna” 

 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna;  

dane kontaktowe: ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna,  
tel. 22 484 23 00, e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl;  
skrytka ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP 
 

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl. 
 
3. Pani/Pana dane osobowe: 
 

a) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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), dalej zwane RODO, w celu przeprowadzenia 
naboru kandydatów do tytułu „Wolontariusz Roku 2021 Gminy Konstancin-Jeziorna”, 
w związku z dobrowolnie złożonym wnioskiem; 

b) mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-
organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, jednostkom 
organizacyjnym gminy Konstancin-Jeziorna oraz podmiotom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa; 

c) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji; 
d) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie 

indywidualnej.  
 
4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:  

a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach  
i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia; 

b) w dowolnym momencie cofnięcia zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem; 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych – na zasadach określonych w RODO. 
 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Nie jest Pani/Pan 
zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych wiąże się z brakiem możliwości 
przyjęcie zgłoszenia kandydatury do tytułu „Wolontariusz Roku 2021 Gminy Konstancin- 
-Jeziorna.   
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