
Załącznik do Regulaminu 

Zgłoszenie w ramach Plebiscytu „Praski WolONtariusz” 2021 roku 

 

Dane osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres e-mail)  

 

Dane instytucji/firmy zgłaszającej (jeśli 
podmiotem zgłaszającym jest firma lub 
instytucja) oraz dane osoby do kontaktu z 
ramienia firmy/instytucji 

 

Zgłoszenie dokonywane jest w ramach kategorii (należy zaznaczyć jedną kategorię): 

□ osobowość wolontariatu, 

□ wolontariusz roku, 

□ akcja roku, 

□ organizacja na medal, 

□ firma zaangażowana społecznie. 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezydenta m.st. Warszawy moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, 

adres mailowy, numer telefonu, dane teleadresowe firmy/instytucji, która reprezentuję. 

Udzielam zgody w celu: zgłoszenia kandydata do Plebiscytu oraz prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych 

prowadzonych przez m.st. Warszawa - Dzielnica Praga-Północ w swoich oficjalnych kanałach komunikacji m.in. strona www, 

profile social media, prasa lokalna, serwis Youtube, a także podczas wydarzeń gdzie komunikowane są działania miasta. 

Zgody udzielam na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO[1], który dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie 

dobrowolnej zgody. 

 

…………………………………………………………………………   

Data i podpis osoby/reprezentanta       

Firmy lub instytucji dokonującej zgłoszenia    

 

Dane osoby/instytucji/firmy zgłaszanej w 
ramach Plebiscytu (imię i nazwisko, adres e-
mail, numer telefonu lub nazwa 
instytucji/firmy, adres, e-mail, numer 
telefonu) 

 

Uzasadnienie zgłoszenia (opisz wpływ, jaki działania wolontariusza wywarły na lokalną 
społeczność, rodzaj podejmowanych działań i ich systematyczność, zaangażowanie wolontariusza 
w działania, których się podjął, partnerstwo i umiejętność współpracy): 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezydenta m.st. Warszawy moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, 

adres mailowy, numer telefonu, dane teleadresowe firmy/instytucji, która reprezentuję. 

Udzielam zgody w celu: wzięcia udziału w Plebiscycie oraz prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych 

przez m.st. Warszawa - Dzielnica Praga-Północ w swoich oficjalnych kanałach komunikacji m.in. strona www, profile social 

media, prasa lokalna, serwis Youtube, a także podczas wydarzeń gdzie komunikowane są działania miasta. Zgody udzielam 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO[1], który dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody. 

 

……………………………………………………………………. 

Data i podpis osoby/reprezentanta firmy 

lub instytucji zgłaszanej do Plebiscytu 


