
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

NA UDZIAŁ MŁODOCIANEGO UCZESTNIKA W WOLONTARIACIE 

 

 

Ja,         niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na uczestnictwo 
mojego dziecka/podopiecznego             w wolontariacie 
organizowanym przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.  

Wolontariat będzie polegać na wsparciu podczas 17. Przystanku Niepodległość przy grze miejskiej  
oraz działaniach promocyjnych. 

Porozumienie wolontariackie zostanie podpisane na dzień 11.11.2022. 

  

                

telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego                         data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

       

 

Klauzula informacyjna RODO 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Historii Polski w Warszawie z siedzibą przy ul. 
Mokotowskiej 33/35, 00-560 Warszawa, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 73/2006, NIP: 701 00 15 596, REGON: 140530761. Z 
inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e - mail: daneosobowe@muzhp.pl. 

Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum oraz osoby i 
podmioty z nim współpracujące dla celów realizacji wolontariatu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – c RODO oraz 
w celach informacyjnych i promocyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Odbiorcą Pani/a danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy 
powierzenia danych w w/w celu oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Podanie przez 
Panią/a danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu. Pani/a dane osobowe będą 
przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia odbywania wolontariatu oraz na podstawie przepisów 
archiwizacyjnych. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy 
uzna, iż przetwarzanie swoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych lub przepisy krajowe. 

Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pana/Pani 
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  

 

 

     

data i podpis  rodzica/opiekuna prawnego 


