
Formularz zgłoszenia woli podjęcia wolontariatu 
 

str. 1 
 

Imię i nazwisko  

Kierunek studiów  

Poziom studiów  jednolite studia magisterskie 

 studia pierwszego stopnia 

 studia drugiego stopnia 

Rok studiów   I  II  III  IV  V  VI 

Adres e-mail   

Numer telefonu  

Jakimi formami wolontariatu jesteś zainteresowana/y? (można zaznaczyć więcej 

niż 1 odpowiedź)  

 na terenie Opola 

 na terenie województwa opolskiego 

 poza województwem opolskim 

Interesuje mnie wolontariat obejmujący (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)  

 przeprowadzanie wywiadu epidemiologicznego  

 pobieranie wymazów do testów na wirusa SARS-CoV-2 

 monitorowanie stanu osób odbywających kwarantannę 

 sprawowanie opieki nad pacjentami na oddziałach szpitalnych 

 Inne.. (wymienić jakie) 

 

 

Czy jesteś zainteresowana/y ofertą wolontariatu umożliwiającą zaliczenie: 

 Zajęć praktycznych/klinicznych 

 Praktyk zawodowych 

Oświadczam, że posiadam: 

 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) 

 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 

 Aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne 
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Wyrażam zgodę 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet 

Opolski w celu podjęcia działań związanych z uczestnictwem w wolontariacie. 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o moich prawach i obowiązkach 

zawartych w obowiązku informacyjnym, stanowiącym integralną część 

niniejszego oświadczenia. Oświadczam, że powyższe dane osobowe podałam/em 

dobrowolnie. Oświadczam, że wysłanie formularza elektronicznego jest 

równoznaczne ze zgodą. 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:  

1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Opolski (UO). 

2. W UO powołany został Inspektor Ochrony Danych (IOD).   

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu współdziałania UO z organizatorami 

opieki zdrowotnej w okresie pandemii. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom zewnętrznym z 

wyjątkiem podmiotów, o których mowa w ust.3. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora 

- do czasu wycofania zgody. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

7. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie ww. danych osobowych przez 

Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). 

8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 

także prawo do przenoszenia danych 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzasadnione 

jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora 

Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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