Wolontariat dla uczniów od 12 roku życia
Zasady:
1. Fundacja Powszechnego Czytania współpracuje ze szkolnymi kołami wolontariatu. Jeśli w
szkole nie ma takiego koła, dyrektor szkoły wyznacza pełnoletniego koordynatora, który
będzie komunikował się z Fundacją i wspomagał wolontariuszy w szkole. Uczeń nie podpisuje
żadnego rodzaju umowy bezpośrednio z Fundacją.

2. Szkolny koordynator wolontariatu poświadcza na formularzu wykonaną przez wolontariusza
pracę, a następnie skan podpisanego formularza przesyła na adres sekretariat@fpc.org.pl.

3. Szkolny koordynator wolontariatu jest zobowiązany do przesłania Fundacji podpisanego
skanu zgody RODO, podpisanej przez rodziców wolontariusza.

4. Na adres szkoły, podany w formularzu Fundacja przesyła imienny certyfikat dla
wolontariusza, poświadczający jego pracę na rzecz upowszechniania czytania.

5. Fundacja zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć w swoich materiałach
promocyjnych (na stronie fpc.org.pl, Facebook’u i Instagramie Fundacji).

6. Praca wolontariuszy polega na głośnym czytaniu książek młodszym dzieciom we własnej
szkole lub pracy na rzecz biblioteki szkolnej. Czytanie może odbywać się w czasie wolnym
starszych uczniów podczas zajęć świetlicowych, bibliotecznych lub zajęć zintegrowanych
młodszych dzieci.

7. Czas i miejsce czytania, oraz która książka będzie czytana wolontariusz ustala ze szkolnym
koordynatorem wolontariatu i nauczycielami.
8. Certyfikat Fundacji można uzyskać po przepracowaniu minimum 15 godzin lekcyjnych (15x45
min.). Jeśli wolontariusz przepracuje więcej godzin, to ich liczba zostanie wpisana na
certyfikat zgodnie z przesłanym formularzem.
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Wolontariat dla Fundacji Powszechnego Czytania

Dane szkoły
Nazwa szkoły
Adres
Telefon
E-mail
Szkolny koordynator (imię i
nazwisko)

Dane wolontariusza
Imię i nazwisko
Klasa

Informacje o przeprowadzonych działaniach

Data

Tytuł czytanej
książki/opis innego
działania

Czas
pracy

Jak liczna była
grupa
słuchaczy?

W jakim
wieku byli
słuchacze?

Podpis koordynatora/
nauczyciela
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(miejscowość i data) ….....................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
(imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, adres, nr dokumentu tożsamości/PESEL)
OŚWIADCZENIE
Zgoda na udział w wolontariacie
1.

Działając jako przedstawiciel ustawowy ……………………………..….., wyrażam zgodę na udział
córki/syna w wolontariacie na rzecz Fundacji Powszechnego Czytania, z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Przyokopowej 33 (01-208), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000756841,
realizującym cele statutowe Fundacji.

2.

Poinformowano mnie na czym polega wolontariat i że odbywa się on pod opieką szkolnego
koordynatora wolontariatu lub osobę wyznaczoną przez dyrekcję szkoły.

3.

Przekazano mi na piśmie informację o zasadach przetwarzania podanych danych osobowych.

___________________________
Oświadczający, data i podpis
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Informacja dla Państwa o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację Powszechnego
Czytania

Fundacja Powszechnego Czytania, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33 (01-208),
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000756841 (dalej także jako "FPC"), w związku z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), informuje o zasadach i warunkach
przetwarzania przekazanych FPC przez Państwa danych osobowych:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Powszechnego Czytania, z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33 (01-208)

Wszelkie żądania i oświadczenia oraz pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych
osobowych prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: sekretariat@fpc.org.pl
2. Zakres przetwarzanych danych osobowych oraz okoliczności ich pozyskania od Państwa
Przekazali nam Państwo swoje dane osobowe w związku z podjęciem wolontariatu z zasadach
określonych przez FPC.
Zakres udostępnionych przez Państwa i przetwarzanych przez nas danych osobowych obejmuje: imię
i nazwisko, adres, nr telefonu, pesel, email.

Podanie danych osobowych nie stanowi wymogu ustawowego lub umownego. Nie są Państwo
zobowiązani do podania danych, przy czym jest to niezbędne, aby FPC mogła wystawić
wolontariuszowi certyfikat zaświadczający, że uczeń odbył wolontariat.

3. Jaki jest cel, podstawy prawne i zasady przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe są przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora– przetwarzanie danych
osobowych odbywa się zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym
interesem przetwarzania danych jest umożliwienie FPC wysłania imiennych certyfikatów uczniom
zaangażowanym w wolontariat.
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Przetwarzanie danych osobowych polegać będzie zwłaszcza na ich zbieraniu, utrwalaniu,
organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu.

4. Komu FPC może przekazywać dane osobowe?
Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom
świadczącym FPC usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu przetwarzania danych w tym
podwykonawcom w zakresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
5. Jak długo będą przetwarzane Państwa dane?
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wystawienia i przesłania imiennego
certyfikatu dla wolontariusza.

6. Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do danych osobowych?
Przysługuje Państwu możliwość żądania sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia
danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych FPC.
Przysługuje Państwu możliwość złożenia wobec FPC sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych na
podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, z przyczyn związanych ze
szczególną sytuacją.
Powyższe żądania oraz inną korespondencję dotycząca danych osobowych należy składać w sposób
wskazany w pkt 1 powyżej.
7. Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych?
Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych mogą Państwo złożyć do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
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