
 
 

Regulamin do programu 

„Wzrost aktywności i świadomości społecznej mieszkańców ziemi częstochowskiej poprzez 

szkolenia dla Wolontariuszy i promocję wolontariatu hospicyjnego” 

dofinansowanego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 

 

1. Program „Wzrost aktywności i świadomości społecznej mieszkańców ziemi częstochowskiej 

poprzez szkolenia dla wolontariuszy i promocję wolontariatu hospicyjnego” ma na celu: 

• wzrost liczby wolontariuszy hospicyjnych 

• wzrost świadomości oraz promocja idei wolontariatu hospicyjnego wśród mieszkańców regionu  

• poprawa jakości życia pacjentów oraz wsparcie rodzin w opiece nad bliskimi 

2. Rekrutacja na szkolenie wolontariuszy trwa od lutego do marca 2019. Zgłoszenia należy 

kierować na adres e-mail: projekt@hospicjum-czestochowa.pl lub osobiście w placówce 

Stowarzyszenia na ul. Krakowska 45a, 42-202 Częstochowa.  

3. Formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie www.hospicjum-czestochowa.pl                       

lub osobiście w placówce Stowarzyszenia. 

4. O przyjęciu na szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Szkolenie jest dla osób, które chcą zobaczyć jak wygląda wolontariat hospicyjny oraz tych, 

którzy chcą zostać takimi wolontariuszami. 

6. Szkolenie jest dla osób, które ukończyły 16lat. 

7. Informacje o zakwalifikowaniu się na szkolenie będzie wysyłana na adres e-mail                           

oraz telefonicznie. 

8. Szkolenie rozpocznie się w marcu 2019r i będzie trwało do końca czerwca 2019r. 

9. Szkolenie (I Edycja)  zaplanowane jest na 100 godzin, w tym 60 godzin szkoleń teoretycznych   

i 40 godzin szkoleń praktycznych. 

10. Szkolenie kończy się egzaminem oraz certyfikatem. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA  

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) zwane dalej RODO:  
 
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi 
Częstochowskiej z siedzibą na ul. Krakowska 45a, 42-202 Częstochowa zwane dalej 
„Stowarzyszeniem”.  

2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu, 
można kontaktować się z Administratorem za pomocą adresu: kontakt@hospicjum-czestochowa.pl lub 
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: j.dziedzic@hospicjum-czestochowa.pl 

3. Dane osobowe uczestników szkolenia przetwarzane są w celu realizacji programu „Wzrost 
aktywności i świadomości społecznej mieszkańców ziemi częstochowskiej poprzez szkolenia dla 
wolontariuszy i promocję wolontariatu hospicyjnego”. 

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, według zasad określonych w RODO.  
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5. Wyrażenie zgody jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu organizowanego 
przez Stowarzyszenie.  

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia czynności związanych z realizacją 
programu.  

7. Stowarzyszenie, może samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, dokonać zmian i 
modyfikacji wizerunku, niezbędnych do jego rozpowszechniania, a polegających na jego obróbce 
graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu 
wizerunku w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą 
zniekształcać wizerunku. Zmiany i modyfikacje dokonane na zasadach określonych w zdaniu 
poprzednim nie wymagają odrębnego zatwierdzania uczestników projektu. 

8. W związku z korzystaniem lub rozpowszechnianiem przez Stowarzyszenie wizerunku, 
Stowarzyszenie może w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie udzielać 
osobom trzecim zgody na korzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku. 

9. Korzystanie z wizerunku następuje nieodpłatnie. 

10. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.  
 
11. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

12. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych), gdy uznacie Państwo iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.  

13. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy są do tego upoważnieni 
na podstawie przepisów prawa oraz umowy powierzenia danych.  

14. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych odbiorcom do państw trzecich lub 
organizacji międzynarodowych.  
 

 

 


