ANKIETA DLA WOLONTARIUSZA

Prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam poznać Ciebie i właściwie wykorzystać
Twój potencjał, dobierając rodzaj wolontariatu do Twoich umiejętności i potrzeb.

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania………………………………………………………………………
telefon……………………………………………………………………………………
e-mail…………………………………………………………………………………….
data urodzenia………………………………………

1. Czy byłeś już wolontariuszem?
 tak
 nie
2. Jeżeli tak to opisz krótko co robiłeś, jak długo, kiedy?

3. Twoje zainteresowania/uzdolnienia:

4. Twoje doświadczenie zawodowe:
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5.






Aktywność zawodowa:
Uczeń/student
Osoba pracująca
Emeryt/rencista
Bezrobotny
Inne

6. Preferowana forma działalności:
 indywidualnie
 grupowo
 indywidualnie i grupowo

7. Twoja dyspozycyjność/ dostępność czasowa:








do południa
po południu
raz w tygodniu
dwa razy w tygodniu
weekendy
wakacje, ferie
inne……………………………………………………………………………….

8. W jaki rodzaj działalności chciałbyś się zaangażować? (można zakreślić więcej niż
jedną pozycję):












prace biurowe
informatyka/ pomoc, doradztwo, szkolenia/
Pomoc osobie starszej;
Pomoc osobie niepełnosprawnej;
Pomoc dzieciom;
Korepetycje dla dzieci/młodzieży;
Pomoc w organizacji akcji i imprez okolicznościowych, akcji;
Aktywność sportowa;
W placówkach- jakich?.........................................................................
Zbieranie środków finansowych, artykułów (szkolnych, spożywczych itd.)
Inne………………………………………………………………………………………
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9. Skąd się dowiedziałeś o wolontariacie w Caritas?







ogłoszenia parafialne,
Internet,
znajomi,
Uczelnia/instytucja (jaka)…………………………………………………………
media,
inne………………………………………………………………………………..

10. Dlaczego chcesz być wolontariuszem?







Mam wolny czas i chce być potrzebny,
Chce zdobyć doświadczenie, umiejętności,
Podzielić się talentami, zdolnościami,
Chce poznać nowych ludzi, być w grupie,
Inne………………………………………………………………………………………

Zgodnie z art. 13. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowej z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, NIP:
5471902638, Regon: 040038595 z siedzibą w: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5A.
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: inspektor@diecezja.bielsko.pl
3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane wyłącznie przez Caritas Diecezji
Bielsko-Żywieckiej dla potrzeb rekrutacji i organizacji wolontariatu w Caritas Diecezji Bielsko-Żywickiej i
nie będą udostępniane innym podmiotom/instytucjom.
4. Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu rozwiązania współpracy z Caritas Diecezji
Bielsko-Żywieckiej.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania ad administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem nawiązania współpracy i ma charakter dobrowolny, ich
niepodanie skutkuje jednak brakiem możliwości podjęcia wzajemnej współpracy.

Bielsko-Biała, dnia: ………………………….

- Dziękujemy za wypełnienie ankiety -

Podpis:………………………

