Formularz dla wolontariuszy/ek i asystentów/ek przeglądu „Bliżej Kina – pokazy filmowe
z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących” (17-19.09.2021, Kino Kultura)
Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon komórkowy

Czy uczestniczyłeś/aś już jako wolontariusz/ka w wydarzeniu z udziałem osób niesłyszących,
słabosłyszących i niewidomych? Jeśli tak, prosimy o krótki opis działań, za które byłeś/aś
odpowiedzialny/a.

Czy wolisz wspierać przegląd jako wolontariusz/ka czy asystent/ka?
Wolontariusz/ka
Asystent/ka
Dowolnie
Jaka jest Twoja dostępność w trakcie trwania przeglądu?
Cały przegląd
Wybrane dni i godziny (prosimy o wpisanie poniżej)

Podpis ……………………………………………..…………………………………………...

Informacja dla wolontariuszy i asystentów
Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP) z siedzibą w Warszawie 00-834 (dalej jako SFP), ul. Pańska
85, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000068354, o numerze NIP: 525-12-88-627, a także o numerze
REGON: 000818002, informuje, iż jest administratorem Twoich danych osobowych podanych w
powyższym formularzu.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami
pod adresem: ul. Pańska 85, 00-834 Warszawa. Należy wówczas podać swoje imię i nazwisko oraz adres
e-mail lub adres korespondencyjny, w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą
oraz udzielenia odpowiedzi na treść zgłoszenia. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby
kontaktującej się z nami możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych danych osobowych.
Możesz także skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail:
iod@sfp.org.pl
Podstawy i cele przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
a)
dobrowolnie udzielonej przez Ciebie zgody na etapie rekrutacji w wyniku czynności
konkludentnych przejawiających się w przesłaniu nam swojej aplikacji wraz z danymi osobowymi i
wyrażaniu w ten sposób woli współpracy z SFP w zakresie Twojego udziału w wydarzeniu „Bliżej KinaPokazy filmowe z audiodeskrypcją i napisami dla osób niesłyszących” organizowanego w Kinie Kultura
przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie w charakterze wolontariusza lub
asystenta (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
b)
zawarcia porozumienia z SFP (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
c)
obowiązku prawnego SFP jako korzystającego ze wsparcia wolontariusza w myśl art. 6 ust. 1
lit. c) w zw. z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w
szczególności w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania świadczeń;
d)
w przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu
dochodzenia roszczeń bądź obrony praw SFP jak również w celach kontaktowych (art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw
SFP).
Podanie Twoich danych osobowych na etapie rekrutacji jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
realizacji powyżej wskazanych celów. Podanie danych osobowych na etapie nawiązania współpracy w
drodze zawarcia porozumienia jest konieczne, ażeby można było skutecznie zawrzeć porozumienie
oraz realizować obowiązki ciążące na SFP, wynikające z przepisów prawa.
Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Masz prawo do cofnięcia wszelkiej udzielonej SFP zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

Przekazywanie Twoich danych osobowych innym podmiotom
SFP informuje, że w celu prawidłowej realizacji zawartego porozumienia, Twoje dane służbowe w
postaci imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji oraz informacja o okoliczności współpracy z SFP, mogą
być ujawnianie innym podmiotom, z którymi będziesz się kontaktować w celu realizacji zleconych
czynności. Twoje dane mogą być także ujawniane podmiotom wspierającym działania SFP tj, serwisanci
i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane osobowe
są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy
pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów w tym firmy obsługujące te serwery.
Ponadto Twoje dane osobowe mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy:
1)

obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa

2)

jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego

3)

udzielisz nam na to zgodę

Każdorazowo zapewnimy, ażeby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny i
niezbędny do realizacji założonych celów.
Twoje dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Okres przechowywania Twoich danych osobowych
W przypadku, gdy SFP nie skontaktuje się z Tobą w celu nawiązania współpracy, Twoje dane osobowe
zostaną niezwłocznie usunięte po zakończeniu naboru, najpóźniej w dniu rozpoczęcia wydarzenia
„Bliżej Kina- Pokazy filmowe z audiodeskrypcją i napisami dla osób niesłyszących” organizowanego w
Kinie Kultura przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie lub w dniu cofnięcia
przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych wskazanych w formularzu, w
zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
W przypadku zawarcia porozumienia o wolontariat SFP będzie przetwarzało Twoje dane osobowe do
czasu wykonania porozumienia obejmującego Twój udział w charakterze wolontariusza lub asystenta
podczas wydarzenia „Bliżej Kina- Pokazy filmowe z audiodeskrypcją i napisami dla osób niesłyszących”
organizowanego w Kinie Kultura przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie, a
także po jej zakończeniu, w celach związanych z ewentualnym dochodzeniem roszczeń w związku z
nienależytym wykonywaniem porozumienia, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń
wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych
Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Osobie, której dane osobowe dotyczą na warunkach przewidzianych w RODO, przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
a także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wówczas
przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać,
że w stosunku do tych danych osobowych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które
są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane osobowe będą nam niezbędne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Tobie również prawo do

cofnięcia udzielonej SFP zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od
otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych
nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni. W przypadku skierowania do nas
korespondencji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania lub adresu email, ewentualnie adresu do korespondencji, w celu prawidłowego zidentyfikowania Twojej osoby.
Informujemy, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z
wnioskiem możemy zwrócić się do Ciebie o podanie dodatkowych danych osobowych
uwierzytelniających lub zadzwonić pod przekazany nam numer telefonu.

Podpis ……………………………………………..…………………………………………...

