
  

 

 

………………………………………… 
                    (miejscowość, data) 

 

………………………………………… 
(Nazwisko i imię) 
 

………………………………………… 
   
………………………………………… 
(Adres) 

 

Oświadczenie 

Ja niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 k.k. 

(podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy) oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych 

oraz korzystam z pełni praw publicznych. 

 

………………………………………… 
(podpis) 

 

Oświadczenie 

Ja niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 k.k. 

(podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy) oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem 

sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego. 

 

………………………………………… 
(podpis) 
 
 

Oświadczenie 

Ja niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 k.k. 

(podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy) oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem 

sądu za umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

………………………………………… 
(podpis) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie przez Administratora -
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w związku 
z udziałem w rekrutacji na stanowisko wolontariusza do prowadzenia zajęć dla pracowników ROPS w 
Krakowie z języka angielskiego dla grupy na poziomie średniozaawansowanym w formie konwersacji 
wyspecjalizowanych w obszarze polityki społecznej. 

 

 
………………………………………… 

(podpis) 

 

 



  

KLAUZULA INFORMACYJNA  

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 21 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 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 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż:  

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie z siedzibą 

w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków;  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: iod@rops.krakow.pl;  

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania świadczeń wolontarystycznych w Regionalnym 

Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie (art. 6 ust. 1 lit a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) a także w zw. z 

archiwizacją dokumentacji zawierającej dane osobowe (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust.  

2 lit. j);  

4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty, których uprawnienie do dostępu do ww. danych wynika z 

obowiązujących przepisów, a także podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora na 

podstawie zawartych umów (w tym podmioty świadczące usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane przy działaniach związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych, podmioty świadczące usługi prawnicze, usługi z zakresu medycyny pracy, usługi z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy, usługi bankowe, usługi pocztowe lub kurierskie) oraz (w zakresie podstawowych 

danych obejmujących imię, nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe) podmioty, z którymi Administrator 

współpracuje;   

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa, w tym okres wynikający 

z obowiązujących Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie regulacji z zakresu archiwizowania 

dokumentacji;  

6. W granicach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności RODO, masz prawo:  

1) dostępu do treści Twoich danych,  

2) do sprostowania Twoich danych,   

3) do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych,   

4) do przenoszenia Twoich danych,   

5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,   

6) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej 

zgody, oraz   

7) do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);   

7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie Twoich 

danych osobowych narusza przepisy RODO;  

8. podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy praktyki 

studenckiej; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia ww. umowy;  

9. Twoje dane nie są wykorzystywane przy zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają 

profilowaniu.   

10. Twoje dane nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar 

Gospodarczy) ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.  

  

  

Potwierdzam odbiór:……………………………………………………..  

(data i podpis osoby informowanej)  


