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REGULAMIN WOLONTARIATU 
 

 

§ 1 

Niniejszy Regulamin Wolontariatu (dalej: „Regulamin”) określa zasady naboru wolontariuszy  

i organizacji wolontariatu podczas 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka 

Wieniawskiego (dalej: „Konkurs”), organizowanego przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka 

Wieniawskiego w Poznaniu (dalej: „Organizator”) w dniach 7-21 października 2022 roku  

w Poznaniu. 

 

§ 2 

1. Wolontariat w ramach Konkursu świadczony jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 

23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

2. Dyrektor Konkursu powołuje Koordynatora Wolontariatu (dalej: „Koordynator”), 

odpowiedzialnego za nabór Wolontariuszy i organizację wolontariatu w czasie trwania 

Konkursu. 

 

§ 3 

1. Osoba zainteresowana udziałem w wolontariacie może wysłać zgłoszenie drogą 

elektroniczną poprzez formularz dostępny pod adresem: bit.ly/WieniawskiVolunteerForm 

 

2. W formularzu, o którym mowa w ust. 1, osoba zgłaszająca chęć udziału w wolontariacie 

podaje następujące dane: 

a. imię i nazwisko; 

b. datę urodzenia; 

c. numer telefonu; 

d. adres e-mail. 

 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, należy wysłać do dnia 30 września 2022 roku do godz. 

23:59 (CEST). 

 

4. Koordynator poinformuje osoby, których zgłoszenia zostały uwzględnione, niezwłocznie po 

upływie terminu, o którym mowa w ust. 3. 

 

5. Koordynator może nie uwzględnić zgłoszenia bez podania przyczyny. Decyzja Koordynatora 

jest ostateczna. 

 

 

http://www.bit.ly/WieniawskiVolunteerForm
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§ 4 

1. Działalność Wolontariuszy obejmuje okres 3-21 października 2022 roku, przy czym 

szczegółowe terminy i godziny pracy Wolontariusza są ustalane indywidualnie  

z Koordynatorem. 

 

2. Wolontariusz zobowiązany jest wykonywać zadania przydzielone przez Koordynatora. 

 

3. Zadania przydzielane Wolontariuszom to w szczególności: 

a. współpraca z Organizatorem i jego jednostkami; 

b. zadania organizacyjne i informacyjne; 

c. zadania związane z produkcją wydarzeń w ramach Konkursu; 

d. zadania związane z promocją Konkursu. 

 

4. Wolontariusz zobowiązany jest w szczególności do punktualnego stawiania się na 

spotkaniach w terminach wyznaczonych przez Koordynatora i sumiennego wykonywania 

powierzonych zadań. 

 

§ 5 

1. Wolontariusz zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Koordynatora o problemach 

w wykonywaniu zadania oraz ewentualnych spóźnieniach lub nieobecnościach. 

 

2. W razie powtarzających się niedyspozycji Wolontariusza lub nieprawidłowej realizacji 

powierzonych zadań Koordynator może zakończyć współpracę z Wolontariuszem, o czym 

informuje go niezwłocznie. 

 

§ 6 

1. Wolontariusz otrzymuje identyfikator, który zobowiązany jest umieścić w widocznym 

miejscu. 

 

2. Identyfikator, o którym mowa w ust. 1, nie może być przekazywany innym osobom. 

 

3. Odstąpienie identyfikatora wolontariusza innej osobie skutkuje rozwiązaniem współpracy  

z Wolontariuszem. 

 

§ 7 

1. Poza czasem wypełniania obowiązków wyznaczonych przez Koordynatora, Wolontariusz 

uprawniony jest do darmowego wstępu na wydarzenia w ramach Konkursu pod warunkiem 

dostępności miejsc. 

 

2. Po zakończeniu Konkursu Wolontariusz otrzymuje od Organizatora zaświadczenie  

o świadczeniu wolontariatu w trakcie Konkursu. 
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§ 8 

Klauzula informacyjna RODO 

 

1. Zgodnie z art. 13. Ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 (RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych 

jest Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, z siedzibą przy ulicy 

Świętosławskiej 7 (dalej: „Administrator”). 

 

2. Dane osobowe podane w formularzu, o którym mowa w § 3, przetwarzane będą w celu 

wydania decyzji o zaangażowaniu do wolontariatu, nawiązania kontaktu z osobą zgłaszającą 

chęć udziału w wolontariacie oraz ustalenia tożsamości Wolontariusza i jego uprawnień, w tym 

do udziału w wydarzeniach w ramach Konkursu. 

 

3. Odbiorcą danych są pracownicy Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. 

Jednocześnie odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

prawa. Administrator może również powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom 

usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym 

Administratorowi usługi IT. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego 

z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych 

osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora. 

 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których dane te zostały 

zebrane. 

 

5. Osoba, która wysłała zgłoszenie do wolontariatu, ma prawo: 

a. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO; 

b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO; 

c. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO; 

d. ograniczenia przetwarzania –  w granicach art. 18 RODO; 

e. przenoszenia danych –  w granicach art. 20 RODO; 

f. wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO) – w granicach art. 21 RODO. 

 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu naboru 

wolontariuszy i organizacji wolontariatu w trakcie Konkursu. 
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7. Osobie, która wysłała zgłoszenie do wolontariatu, przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 

 

 

 

 

Aktualizacja: 23.09.2022 

 


