
REGULAMIN KONKURSU
„XIII RADLIŃSKI DZIEŃ WOLONTARIUSZA 2019”

1. Organizatorem Konkursu „XIII Radliński Dzień Wolontariusza 2019” (zwanego dalej: Konkur-
sem) jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kul-
tury w Radlinie.

2. Obchody XIII Radlińskiego Dnia Wolontariusza 2019 odbędą się 10 grudnia 2019 r. w Miej-
skim Ośrodku Kultury w Radlinie.

3. Celem Konkursu jest promowanie idei wolontariatu wśród młodzieży i dorosłych, uhonorowa-
nie najbardziej aktywnych wolontariuszy działających na rzecz społeczności lokalnej oraz za-
chęcanie mieszkańców do podejmowania aktywności wolontariackiej.

4. Konkurs skierowany jest do wolontariuszy zrzeszonych i niezrzeszonych działających przy sto-
warzyszeniach,  fundacjach,  instytucjach,  placówkach oświatowych, organizacjach pozarządo-
wych, grupach formalnych i nieformalnych, kołach lub klubach wolontariackich itp.

5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie jako organizator konkursu umieszcza informacje i re-
gulamin konkursu wraz z załącznikami na swojej stronie internetowej. Ogłoszenie o konkursie
może zostać zamieszczone na stronach internetowych, portalach społecznościowych i w innych
mediach.

6. Zgłoszenia kandydatów dokonują przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych, stowa-
rzyszeń i fundacji działających na terenie Miasta Radlin oraz osoby niezwiązane z działalnością
ww. organizacji i instytucji, osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Zgłoszenia
dołączone są na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zgło-
szeń należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, który jest integral-
nym elementem formularza zgłoszeniowego.

7. W przypadku zgłoszenia do konkursu osoby niepełnoletniej potrzebna jest pisemna zgoda rodzi-
ca lub opiekuna prawnego. 

8. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są drogą elektroniczną, na adres e-mail: ops@radlin.pl,
a także listownie lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie przy ul. Lu-
dwika Solskiego 15. Zgłoszenia są przyjmowane do 22 listopada 2019 r. do godz. 12:00 (decy-
duje data i godzina wpływu do siedziby Organizatora).

9. Formularze niekompletne nie będą rozpatrywane.

10. Nominowani  do  konkursu  kandydaci  swoją  aktywność  wolontarystyczną  mogą  wykonywać
w dowolnym obszarze życia społecznego.
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11. U nominowanych kandydatów ocenie podlegać będą przede wszystkim: odpowiedzialność, bez-
interesowność, solidność, wykazywanie się własną inicjatywą, kreatywnością, wnoszenie wła-
snych pomysłów, umiejętność współpracy, pracy w zespole, komunikatywność, pozyskiwanie
innych do działalności  społecznej,  predyspozycje do przewodzenia grupie,  charyzma,  samo-
dzielność pracy, promowanie idei wolontariatu w środowisku lokalnym.

12. Dokonując opisu dorobku wolontariusza,  należy w miarę możliwości odnosić się do powyż-
szych kryteriów.

13. Przy ocenie zgłoszonych kandydatów brane będą pod uwagę przede wszystkim: zaangażowanie;
innowacyjność; skuteczność; partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.

14. Działalność Laureatów zostanie zaprezentowana na stronach internetowych Ośrodka Pomocy
Społecznej w Radlinie, a także może zostać zamieszczona na miejskich stronach internetowych,
w mediach i na portalach społecznościowych.

15. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowa-
nie ich danych osobowych (w tym wizerunku) na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Radlinie, na miejskich stronach internetowych, w mediach i na portalach społeczno-
ściowych.

16. W sprawach interpretacji zapisów i wymogów regulaminowych, decyzje podejmuje Organizator
Konkursu.

17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu konkursowego.

18. Organizator Konkursu zapewnia ochronę danych osobowych kandydatów, które będą wykorzy-
stywane tylko w celach związanych z Konkursem.

19. Organizator może wykorzystać uzyskane podczas konkursu materiały (w tym wizerunek kandy-
datów) do działań informacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem.

20. Zgłoszenia do konkursu wraz z dokumentacją pozostają w archiwum organizatora. 

21. Osoby wyznaczone do kontaktu: Dawid Brachmański, Tomasz Stoński.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
„XIII Radliński Dzień Wolontariusza 2019”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU 
„XIII RADLIŃSKI DZIEŃ WOLONTARIUSZA 2019”

ORGANIZACJA/INSTYTUCJA/OSOBA ZGŁASZAJĄCA WOLONTARIUSZA

Nazwa/imię i nazwisko Adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail)

ZGŁASZANY WOLONTARIUSZ

Imię i nazwisko Adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail)

KRÓTKIE UZASADNIENIE WYBORU KANDYDATA
(opis dorobku, podejmowanych inicjatyw itp.)

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu „XIII Radliński Dzień Wolontariusza 2019”
oraz klauzulą informacyjną, będącą załącznikiem nr 2 do Regulaminu i akceptuję jego postanowienia. Wyra-
żam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z udziałem w konkursie.

      …….………………………………………………………….…….
                 data i czytelny podpis osoby zgłaszającej kandydata
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu
„XIII Radliński Dzień Wolontariusza 2019”

 

KLAUZULA INFORMACYJNA do konkursu 
„XIII Radliński Dzień Wolontariusza 2019” 

 
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 14 RODO od
dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem
danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie (dalej: OPS w Radlinie). Dane
osobowe są przetwarzane z poszanowaniem Państwa praw i wolności, w granicach obowiązków
wynikających z przepisów prawa.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie,

z siedzibą w Radlinie przy ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin, tel. 32 456 73 63, e-mail:
ops@radlin.pl.

2. Wyznaczono Inspektora  Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Radlinie,  dane
kontaktowe Inspektora:  ul. Ludwika Solskiego 15, 44-310 Radlin, tel. 32 456 73 63, e-mail:
ops@radlin.pl.

3. Kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, wizerunek.
4. Dane będą przekazywane innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa oraz określonym

w Regulaminie organizacji konkursu.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu „XIII Radliński Dzień Wolonta-

riusza 2019” na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do jego realizacji, lecz nie
krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

7. W związku z przetwarzaniem przez OPS w Radlinie Pani/Pana danych osobowych przysługuje
Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
1) dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
2) sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
3) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
4) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
5) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
6) wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
7) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody można
złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konse-
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kwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż
wynikające z przepisów prawa.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez OPS w Radlinie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzor-
czego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani procesie profilowania. 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu
„XIII Radliński Dzień Wolontariusza 2019”

 
 
 
 
Oświadczenie kandydata biorącego udział w konkursie „XIII Radliński Dzień Wolontariusza
2019”: 
 
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2019 r.  poz.  1781) oraz  zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i  Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekty-
wy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), wyrażam zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych do celów związanych z udziałem w konkursie „XIII Radliński Dzień
Wolontariusza 2019” organizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie. 
 
 
 

      …….………………………………………………………….…….
  data i czytelny podpis kandydata lub rodzica (opiekuna prawnego) kandydata

 
 

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu „XIII Radliński Dzień Wolontariu-
sza 2019” oraz klauzulą informacyjną, będącą załącznikiem nr 2 do Regulaminu i akceptuję jego
postanowienia. 
 

      …….………………………………………………………….…….
  data i czytelny podpis kandydata lub rodzica (opiekuna prawnego) kandydata
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