Oświadczenie Osoby Asystującej
Ja ……………………………………………..………………… (e-mail: ……………………………………………………………………..,
nr telefonu: ……………………………..………………………) oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem
Wolontariatu, jaki obowiązuje w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Warszawie, ul.
Paluch 2 i zobowiązuję się stosować do zasad w nim zawartych. Ponadto zgadzam się, że jako Osoba
Asystująca w sposób nieregularny w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt będę wykonywał/a
świadczenia na zasadach określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
nie pobierając za swoje czynności wynagrodzenia, działając na rzecz podopiecznych Schroniska
i kierując się dobrem zwierząt.
Jeżeli będę współpracował/a ze Schroniskiem jako Fotowolontariusz, to wyrażam zgodę na to, aby
wykonane przeze mnie zdjęcia zwierząt podlegały obowiązującym w Schronisku zasadom w
następujący sposób:
a) Fotowolontariuszowi przysługują osobiste prawa autorskie do zdjęć w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych,
b) z momentem przekazania zdjęć Korzystającemu, Fotowolontariusz bezpłatnie przenosi na
Korzystającego majątkowe prawa autorskie do ww. zdjęć na następujących polach eksploatacji:
− wykorzystania w działalności prowadzonej przez Schronisko,
− utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć −wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym
techniką drukarską, reprograficzną oraz zapisu magnetycznego i cyfrowego;
− utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera, na dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego w taki sposób, aby utwory mogły być
udostępniane w sieciach komputerowych, sieciach telefonii komórkowych oraz przy użyciu sieci
telekomunikacyjnych i przekazu satelitarnego, jak również utrwalanie i zwielokrotnianie techniką
światłoczułą i techniką zapisu komputerowego na nośnikach dostosowanych do tej formy zapisu;
− wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
− publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.
− prawo do wykorzystania zdjęć do celów marketingowych, a także do celów edukacyjnych lub
szkoleniowych,
c) Fotowolontariusz oświadcza, że:
− zdjęcia zwierząt powstałe w ramach współpracy ze Schroniskiem będą oryginalne, bez
niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących
osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz nie będą naruszać dóbr osobistych tych
osób,
− w przypadku naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich
spowodowanych w trakcie lub w wyniku współpracy ze Schroniskiem odpowiedzialność spoczywa na
Fotowolontariuszu.
Data i czytelny podpis: ……………………………………………
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY ASYSTUJĄCEJ

Podanie w oświadczeniu Osoby Asystującej danych osobowych jest jednoznaczne z wyrażeniem
zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych – RODO), art. 6 ust 1. lit a.
Administratorem danych jest Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Warszawie (02147) ul. Paluch 2 .
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@napaluchu.waw.pl
Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania współpracy a po ustaniu celu
przetwarzania (współpracy) przez okres obowiązku przechowywania dokumentów i ich
archiwizacji na podstawie odrębnych przepisów.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, która ją wyraziła. Zgoda może być
zawsze cofnięta w dowolnym momencie.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych ich odbiorcami będą upoważnieni pracownicy
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt lub firmy świadczące usługi na rzecz Korzystającego w
zakresie obsługi poczty elektronicznej, obsługi prawnej, informatycznej i pracownicy Urzędu
Miasta Stołecznego Warszawy.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i ich kopii.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych
każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Podanie danych osobowych w Oświadczeniu Osoby Asystującej jest dobrowolne, jednakże ich nie
podanie uniemożliwi współprace z Korzystającym.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który nie ma wpływu na
podejmowane decyzje i dane osobowe nie będą profilowane.
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