
Regulamin wolontariatu podczas Turnieju BNP Paribas Poland Open 
 
1.Regulamin określa zasady wolontariatu podczas turnieju “ BNP Paribas Poland 

Open” (zwanego dalej “turniejem”), który odbywa się w okresie 21-31 lipca 2022 w 

Warszawie. Działania Wolontariuszy będą realizowane w okresie 21-31 lipca 2022. 

2.Organizatorem wolontariatu jest Fundacja Absens Carens (“Organizator”)  

3.Wolontariat świadczony jest zgodnie z zapisami określonymi w ustawie z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 688 ze zm.). Dotyczy to m.in. poniższych zasad:  

• wolontariat jest realizowany na rzecz uprawnionej organizacji pozarządowej;  

• wolontariusz powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania 

odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń; 

 • zakres obowiązków wolontariusza jest określony w porozumieniu z Korzystającym;  

• na prośbę Wolontariusza, Korzystający może wystawić pisemną opinię o wykonanej 

przez niego pracy; otrzyma także zaświadczenie potwierdzające wykonane zadania.  

4. Obowiązki Organizatora Wydarzenia:  

Organizator zapewnia Wolontariuszom: 

• wyżywienie,  

• ubezpieczenie NNW,  

• strój wolontariusza, 

• szkolenie stanowiskowe 

• szkolenie z zakresu pierwszej pomocy i stosunków międzykulturowych 

Organizator zapewnia bezpieczne warunki realizacji Wydarzenia. 

 5. Organizator ma obowiązek:  

• zapewnić wyznaczone miejsce, w którym Wolontariusz może spożywać posiłki i 

napoje  

• poinformować Wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa w związku z 

wykonywanym świadczeniem oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniem; 

 • zapewnić Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy; poinformować 

Wolontariusza o przysługujących mu prawach i obowiązkach.  

6. Obowiązki Wolontariusza:  

• Wolontariusz powinien swoje obowiązki wykonywać osobiście; 

 • Wolontariusz powinien nosić strój wolontariacki podczas swojej pracy;  

• Wolontariusz powinien stawić się punktualnie w miejscu zbiórki i być obecnym 

zgodnie z przekazanym wcześniej grafikiem;  



• Wolontariusza obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych substancji 

odurzających w trakcie działań;  

• Miejscem odpoczynku, spożywania posiłków oraz napojów przez Wolontariuszy 

działających na obiekcie jest wyznaczone w tym celu pomieszczenie;  

7. Prawa Wolontariusza.  

Wolontariuszowi przysługuje prawo do otrzymania:  

• pisemnego porozumienia;  

• zaświadczenia potwierdzającego wykonanie świadczeń; 

 • pisemnej opinii (na zasadach określonych w ustawie);  

• posiłku w trakcie działań;  

• stroju wolontariackiego;  

• szkolenia stanowiskowego 

8.Osobą kontaktową w sprawach wolontariatu jest – Katarzyna Galińska 

kgalinska@absenscarens.org Dane osobowe:  

a) Administratorem danych osobowych jest Fundacja Absens Carens z siedzibą w 

Warszawie, ul. Odkryta 29e/57, 03-140 Warszawa (dalej „Administrator”), NIP: 

5242756744, REGON: 146472473, (dalej „Administrator”),  

b) Podanie danych osobowych konieczne jest w celu realizacji procesu rekrutacji, na 

potrzeby wykonywania świadczeń na rzecz Korzystającego – zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 

2016 r.  

c) Administrator danych informuje, że: a. podanie danych jest dobrowolne, ale 

niezbędne w celu realizacji porozumienia; b. Wolontariusz posiada prawo żądania 

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia – zgodnie z art. 

17 RODO, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania; c. Wolontariusz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. d. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji porozumienia o współpracy; e. w przypadku braku przyjęcia na wolontariat 

lub braku porozumienia o współpracy, dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie; 

f. nie wykorzystuje danych w celu wydawania zautomatyzowanych decyzji oraz 

dokonywania profilowania 10. Zasady wolontariatu na wydarzeniu opierają się na 

zapisach zawartych w: a) Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie b) Regulaminie Wolontariatu c) Porozumieniu o 

świadczeniu wolontariackim pomiędzy Korzystającym i Wolontariuszem 


