
ANKIETA INFORMACYJNA 

dla osób pragnących dołączyć do grona Wolontariuszy MLP 
Imię i nazwisko: 
........................................................................................................................................................  
 
Data urodzenia: .......................................................... PESEL: .................................................  

adres zamieszkania: .………………………………………………………………………………….  

adres do korespondencji: ......................................................................................................................  

e-mail: ...................................................................................................................................................  

tel. kontaktowy: ...................................................................................................................................  

imię i nazwisko rodzica/ opiekuna ( dla osób niepełnoletnich)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

telefon, e-mail rodzica/ opiekuna ( dla osób niepełnoletnich)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

szkoła kierunek/specjalizacja/klasa/ rok: ................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................  

1. Jaka jest Twoja dyspozycyjność*:  

a) codziennie  

b) weekendy  

c) od poniedziałku do piątku  

d) stacjonarnie  

e) zdalnie  

f) inne ( wpisać konkretne daty)  ……………………………………………………………………………………….. 

4. W jakich godzinach mógłbyś do nas przychodzić:  

................................................................................................................................................................ 

5. Lubię pracować*:  

a) samodzielnie  

b) w małym zespole  

c) w dużej grupie  

6. Jakie języki obce znasz i na jakim poziomie - za językiem prosimy dopisać poziom z listy poniżej – a, 

b, c, d (np. angielski – C, rosyjski – B itp.)  

 

................................................................................................................................................................ 

a) wolę nie używać w pracy języków obcych 



 b) rozumiem proste komunikaty i prowadzę proste rozmowy  

c) swobodnie rozmawiam, czytam, piszę  

7. Jakie są Twoje zainteresowania: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................ 

8. Jakie są Twoje mocne strony: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................ 

9. Jakie są Twoje słabe strony: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................ 

10. Ograniczenia w pracy wolontariusza *:  

a) zdrowotne TAK/NIE* (jakie? ..............................................................................),  

b) czasowe TAK/NIE* (jakie? ..............................................................................),  

c) inne (jakie? ..............................................................................).  

11. Czy pracowałaś/eś wcześniej jako wolontariusz*? TAK/NIE*  

a) w jakiej instytucji?  

................................................................................................................................................................ 

b) jak długo?  

................................................................................................................................................................ 

c) w jakim charakterze?  

................................................................................................................................................................ 

12. Jaki rodzaj pracy chciał(a)byś wykonywać jako wolontariusz *?  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................ 

13. Twoje uwagi i pytania dotyczące praktyk, stażu lub wolontariatu: 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................ 

 

 .........................................…                   ........................................                  ………………………………………… 

miejsce i data                                              podpis wolontariusza                      podpis rodzica/ opiekuna 

Uwagi: * - właściwą odpowiedź należy zakreślić        Załącznikami do ankiety jest:  

- oświadczenie opiekuna małoletniego wolontariusza  

- klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do 

przyjęcia ankiety i udziału w naborze wolontariuszy. 



Załącznik nr 1 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW PRAWNYCH MAŁOLETNIEGO WOLONTARIUSZA 

 

 

 

 

Ja / my* niżej podpisani…………………………………………………………………………  

 

po zapoznaniu się z zakresem obowiązków wolontariusza określonym w § 1 umowy, 

 

jako opiekunowie prawni małoletniego ……………………………………………………… 

 

zamieszkałego ………………………………………………………………………………… 

 

wyrażam /-y* zgodę na świadczenie przez niego pracy na rzecz Muzeum Lotnictwa Polskiego w 

charakterze wolontariusza. 

 

Jednocześnie oświadczam /-y*, że posiada pełną zdolność do wykonywania obowiązków wchodzących 

w zakres wolontariatu, określonych w ust. 2 i nie istnieją przeciwskazania, w szczególności zdrowotne, 

które uniemożliwiałyby mu lub ograniczały możliwość wykonywania tych obowiązków. 

 

 

 

 

………………………………………..                                              …………………………………. 

Miejsce i data       Podpis opiekuna  

 

 



Załącznik 2 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Podstawa prawna: 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej zwane „RODO” 1. 

Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w naborze wolontariuszy, stażystów lub 

praktykantów do Muzeum Lotnictwa Polskiego z siedzibą w Krakowie (31-864), przy al. Jana Pawła II 

39, wpisanego do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK 16/99 jest Muzeum. 2. Zakres 

przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zwykłe imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, 

wykształcenie/aktualnie odbywane studia/kierunek/specjalizacja/rok, miejsce zatrudnienia, adres 

zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, nr telefonu. 3. Dane osobowe są 

przetwarzane na potrzeby związane z naborem wolontariuszy, stażystów lub praktykantów do 

Muzeum w celu określonym w udzielonej zgodzie na przetwarzanie (art. 6 ust.1 lit. a) RODO). 4. 

Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: organom władzy publicznej, 

podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, 

oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów z Muzeum przetwarzają dane 

osobowe 5. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa: - dostępu 

do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; - do żądania sprostowania 

(poprawiania) danych osobowych; - do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym); - do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; - do przenoszenia 

danych; - sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych 

osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych 

jest dobrowolne. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest konieczne. Jeżeli 

podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia 

umowy, konsekwencją nieprzekazania wymaganych danych jest niezawarcie umowy lub brak 

możliwości jej wykonania. 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w 

każdym czasie, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia 

obowiązku prawnego nałożonego na Administratora. Cofnięcie to nie ma wpływu na legalność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Dane osobowe są 

przetwarzane przez Administratora przez okres wynikający od celu, w jakim są przetwarzane, który 

zależy od: istniejącego obowiązku prawnego, konieczności ochrony interesów oraz udzielenia zgody 

na przetwarzanie danych osobowych. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem 

przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 10. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane. 11. Administrator udziela informacji dotyczących sposobu i 

zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących uprawnień pod adresem poczty 

elektronicznej info@muzeumlotnictwa.pl. W związku z uczestniczeniem w naborze wolontariuszy, 

stażystów lub praktykantów do Muzeum Lotnictwa Polskiego oświadczam, że zostałem 

poinformowany o zasadach przetwarzania danych osobowych stosowanych przez Muzeum Lotnictwa 

Polskiego i rozumiem przysługujące mi prawa. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych przez Muzeum Lotnictwa Polskiego dla celów związanych z wypełnieniem 

„Ankiety informacyjnej dla osób pragnących dołączyć do grona Wolontariuszy MLP” oraz wzięciem 

udziału w procedurze naboru.  

Kraków, dn…………………………..                                                                   Podpis............................................. 


