
* w przypadku braku zgody skreślić 
 

Dane osobowe DOKTORANTA Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami  

 1.Nazwisko………………………………………………………………………………….. 

2. Imię ……………………………………………………………………………………….. 

3. Jednostka organizacyjna…………………………………………………………………… 

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

4. Wydział ………………………………………………………………………………….... 

5. Kierunek i rok studiów ……………………………………………………………………. 

6. Numer albumu ……………………………………………………………….……………. 

7. Numer telefonu …………………………………………………………………………… 

8. Adres E-mail ……………………………………………………………………………… 
 

Oświadczenie wolontariusza 
Organizacji Centrum Wolontariatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 
Ja niżej podpisany/a .....................................................................................................................  
oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizację Centrum 
Wolontariatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), w celach związanych 
z działalnością statutową Organizacji. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest 
dobrowolne, przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji 
i uzupełniania. 

2. Znane mi są cele, zadania oraz działania Organizacji i akceptuję Regulamin Organizacji 
Centrum Wolontariatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i zobowiązuję się do ich 
wypełniania.  

3. Deklaruję swój udział –jako wolontariusz –w przygotowaniu i realizacjiprojektów, zgodnie 
z wymaganiami Regulaminu. 

4. Na podstawie niniejszego Oświadczenia i związanej z nim Publicznej oferty Organizacji 
Centrum Wolontariatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie potwierdzam chęć 
uczestnictwa jako Wolontariusz. Deklaruję gotowość wykonywania świadczeń przez okres 
dłuższy niż 30 dni.  

5. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, do których 
uzyskam dostęp w ramach projektów oraz do wykorzystywania ich jedynie w celach 
związanych bezpośrednio z  Organizacją Centrum Wolontariatu Uniwersytetu 
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Medycznego w Lublinie. Przez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje dotyczące 
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Jednocześnie 
oświadczam, że są mi znane przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej, o której mowa 
w Art.49, 51 oraz 52 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), za przetwarzanie danych osobowych, których 
przetwarzanie jest zabronione oraz za przetwarzanie danych osobowych przez osoby 
nieuprawnione.  

6. Zobowiązuję się do wykorzystywania materiałów uzyskanych podczas realizacji projektów 
jedynie w zakresie promowania działań Organizacji Centrum Wolontariatu celem 
szerzenia idei wolontariatu akademickiego oraz skutecznego dotarcia do osób 
zainteresowanych udziałem w Organizacji Centrum Wolontariatu Uniwersytetu 
Medycznego.  

Przekazując Organizacji Centrum Wolontariatu Uniwersytetu Medycznego wytworzone 
przeze mnie materiały upoważniam Organizację do korzystania z nich nieodpłatnie i bez 
ograniczenia w zakresie czasu i miejsca poprzez ich zwielokrotnianie, obrabianie, 
rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie. Przez materiały należy rozumieć 
wytworzone podczas mojego udziału w projektach i w związku z uczestnictwem w nich 
wszelkie nośniki utrwalające obraz i dźwięk, w tym wizerunek osoby fizycznej 
w szczególności fotografie i filmy przedstawiające osoby uczestniczące w projekcie. 
Jednocześnie oświadczam, że znane mi są przepisy dotyczące ochrony wizerunku, 
o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz art. 81 
ust. 1 i art. 78 ust. 1 w zw. z art. 83 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, tym samym deklaruję, że osoby uczestniczące w projekcie zostały 
przeze mnie poinformowane o zamiarze i sposobie wykorzystania ich wizerunku oraz 
wyraziły na powyższe zgodę. Mając na względzie niniejszą deklarację przejmuję na siebie 
wszelką odpowiedzialność z tytułu prawidłowości postępowania w zakresie udostępniania 
i publikacji wizerunku osób uczestniczących w projekcie oraz zobowiązuję się do 
przystąpienia do postępowania i pokrycia wszelkich roszczeń w ww. obszarze. 

7. W celach popularyzacji działań Organizacji i w związku z uczestnictwem w projekcie 
wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku nieodpłatnie i bez ograniczenia 
w zakresie czasu i miejsca przez Organizację Centrum Wolontariatu Uniwersytetu 
Medycznego (OCW) lub przez inne osoby na zlecenie OCW w szczególności na stronach 
internetowych Organizacji, stronach portali społecznościowych oraz w materiałach 
drukowanych i prezentacjach multimedialnych.* 

 

 

Lublin, dn. ………………………                          ……………………………………………. 
Własnoręczny czytelny podpis  

 


