FLORYSTYCZNE MISTRZOSTWA EUROPY
EUROPA CUP 2022
FESTIWAL KWIATÓW
26-28.08.2022, MCK KATOWICE

REGULAMIN DLA WOLONTARIUSZY
RODO
Regulamin:
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1. Wolontariuszem Europa Cup 2022 może być osoba, która najpóźniej w dniu 22.08.2022r. ma
skończone 18 lat. W wolontariat nie angażujemy osób nieletnich.
2. Pierwszeństwo w zgłoszeniach mają członkowie Stowarzyszenia Florystów Polskich.
3. Pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia potwierdzamy mailem, w którym załączamy egzemplarz umowy
wolontariackiej. Umowę w formie papierowej podpisujemy na Europa Cup, jednak od momentu
otrzymania maila jest ona wiążąca, także jeśli chcesz zrezygnować, napisz nam o tym!
4. Umowa wolontariacka, określa szczegółowe warunki odbywanego wolontariatu, w tym szczegółowe
terminy i przywileje. Treść umowy jest różna, w zależności do której ekipy zostałeś przyjęty.
5. Wolontariusz zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się we
wtorek 23.08.2022 lub w środę 24.06.2022 w zależności od ekipy.
6. Wolontariusz zobowiązany jest do odbierania wiadomości mailowych przesyłanych przez
organizatora.
7. Wolontariusz zobowiązany jest do pozostania w Katowicach do poniedziałku 29.08.2022 do godziny
20.00 i przyłączenia się do wspólnego sprzątania i demontażu po Europa Cup 2022.
8. Poza czasem pracy, wolontariusz może nieodpłatnie uczestniczyć we Florystycznych Mistrzostwach
Europy, w Dniu Branżowym, piątek 26.08.2022
9. Wolontariuszowi nie przysługuje bezpłatny udział w Gali Finałowej.
10. Każdego dnia Mistrzostw wolontariusz otrzyma posiłek - obiad i kolację, wodę i inne napoje.
11. Wszystkim wolontariuszom zapewniamy ubezpieczenie NNW na czas wolontariatu.
12. Nie zwracamy kosztów dojazdu na wolontariat ani zakwaterowania dla wolontariuszy.
13. Wolontariusz zachowuje się przyjaźnie, etycznie i w żaden sposób nie może dać powodu do
jakiejkolwiek negatywnej oceny jego osoby.
14. Wraz z przesłanym formularzem wolontariusz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
15. Jako osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wraz z przesłanym
formularzem wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez Stowarzyszenie Florystów Polskich swojego
wizerunku (twarzy, ubioru, zachowania, głosu, wypowiedzi, sposobu wyrażania myśli), który
Stowarzyszenie może utrwalić w postaci fotogra i oraz utworów audio – wizualnych Wydarzenia i
innych wydarzeń z udziałem Stowarzyszenia.
16. Zgoda, o której mowa powyżej, udzielana jest nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych i
ilościowych. Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę, przerabianie, powielanie materiałów z
utrwalonym wizerunkiem oraz ich rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium (każda
forma przesyłania obrazu i dźwięku), zgodnie z celem i działalnością przez Stowarzyszenie
prowadzoną, w szczególności w celu promowania organizacji i podejmowanych działań.
Stowarzyszenie jest ponadto uprawnione do udzielania dalszych zgód na wykorzystanie wizerunku
dla innych podmiotów (osób, jednostek organizacyjnych), w celach promocji, wykorzystania i
upowszechniania Europa Cup. Oświadczam ponadto, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą
zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani praw.

Klauzula Informacyjna RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
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1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Florystów Polskich z siedzibą w
Turzy Śląskiej przy ul. Wodzisławskiej 37a, e-mail: stowarzyszenie@ oryscipolscy.pl
2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu stworzenia bazy wolontariuszy w ramach
przygotowania i przeprowadzenia na terenie Miasta Katowice imprezy o nazwie Florystyczne
Mistrzostwa Europy zwanej dalej Europa Cup (Dz. U. z 2018 r. poz. 319), jak również w celu
ubezpieczenia.
3. Ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w Europa Cup, Twoje dane osobowe mogą
zostać zwery kowane.
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 29 sierpnia 2022 r. w celu realizacji Europa
Cup, a po 29.08.2022r. – zgodnie z przepisami o archiwizacji.
5. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz że przetwarzanie Twoich danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do procesu rekrutacji.

