
  UMOWA WOLONTARIATU 
 

zawarta w dniu......................... 
 

POMIĘDZY : 
OTOZ „Animals” Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu 
 
Reprezentowanym przez : kierownika Agnieszkę Wierzbicką 
A:  
...........................................................................................................................................…................................ 
zamieszkałym(ą): 
..........................................................................................................................tel................................................. 
 
Data urodzenia................................................... 
 
Dowód osobisty lub legitymacja uczniowska nr ……………………………………………….......................... 
 
wydany przez : ..................................................................................................................................................... 
 
Umowa Wolontariatu zawarta na okres  od.................................... .......do .................................................... 

 
   -1- 

Kierownik Schroniska wyraża zgodę na udział Pana/Pani  
 
……………………………………………………............................................................................................... 

 
w pracach w charakterze Wolontariusza w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt . 
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Schronisko poczyni wszelkie starania, aby praca odbywała się w warunkach bezpiecznych i higienicznych 
 

-3- 
Po podpisaniu umowy Schronisko zobowiązuje się zapoznać i przeszkolić Wolontariusza z podstawowymi 
zagadnieniami bezpieczeństwa. 
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Praca Wolontariusza polega na : 
  a) pomocy w zakresie właściwej opieki nad zwierzętami przebywającymi w  Schronisku ; 
  b)  pomoc przy karmieniu, pojeniu i pielęgnacji zwierząt ; 
 c) zabieranie psów ze schroniska na regularne spacery ; 
  d) wykonywanie drobnych prac porządkowych na terenie schroniska ; 
 e)  uczestniczenie w akcji promujących Schronisko 

 - 5 - 
Po podpisaniu umowy przez strony Wolontariusz może przebywać na terenie schroniska  i włączyć się w cykl prac 
wcześniej uzgodnionych z kierownictwem 
 

 -6 - 
Wolontariusz obowiązany jest ściśle przestrzegać regulaminu Schroniska i wolontariatu. 
Wolontariusz został przeszkolony przez Kierownika Schroniska w zakresie postępowania ze zwierzętami i przepisów o 
ochronie zwierząt. 
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Umowa może być rozwiązana , jeżeli stwierdzi się, że dalsza współpraca nie satysfakcjonuje jednej ze stron. 
- 8 - 

Wolontariusz ponosi wszelkie koszty wynikające z zawarcia i realizacji umowy. 
 
 

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

 
( podpis wolontariusza )                                                                                                                       ( podpis kierownika Schroniska ) 



Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals (dalej: OTOZ) informuje, że będzie przetwarzać dane 
osobowe osób wskazanych w niniejszej umowie wyłącznie przez okres i w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do 
realizacji oraz egzekwowania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub w celu wypełniania obowiązków 
prawnych ciążących na OTOZ.  

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane wskazane dane osobowe, jest 
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals z siedzibą w Bojanie przy ul. Rzemieślniczej 2. OTOZ w 
granicach określonych prawem gwarantuje spełnienie względem osób wskazanych w niniejszej umowie wszelkich 
obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia UE nr 2016/679  o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 
roku, w szczególności prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia wskazanych danych. Szczegółowe informacje 
dotyczące przetwarzania danych dostępne są na stronie www administratora pod adresem http://otoz.pl/rodo/  

 

…………………………. 

(podpis pełnomocnika OTOZ Animals) 

 

Niezależnie od praw i obowiązków nałożonych na mnie w ramach niniejszej umowy, ja, niżej podpisany, oświadczam, 
że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez okres i w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do 
realizacji oraz egzekwowania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub w celu wypełniania obowiązków 
prawnych ciążących na OTOZ. Oświadczam nadto, że zostałem pouczony, że zgoda ta może być w każdym momencie 
odwołana poprzez złożenie administratorowi danych pisemnego oświadczenia o jej odwołaniu. 

 

………………………….  

    
( podpis wolontariusza )                                                                                                                       

 


