FORMULARI COMPROMÍS DE VOLUNTARI DE LA
PROTECTORA D'ANIMALS DE MAÓ
Data: __________________

Data de naixement: _________________

Nom i cognoms: _________________________________________________
DNI:_________________________ Telèfon:___________________________
Correu electrònic:_________________________________________________
Domicili:________________________________________________________
Població: ________________________

Codi postal:_____________

Voluntari del Centre d’Acollida d’Animals de Maó. Les funcions del voluntari son les de treure els
cans als patis per interactuar amb ells i/o visitar la moixera. La durada és indefinida fins a la
renúncia del voluntari. Es proveirà d’una formació prèvia de, com a mínim, 2,5 hores en la que
coneixerà les normes de funcionament del centre i les característiques de cada animal. El voluntari
pot desvincular-se mitjançant correu electrònic a protectoramao@gmail.com o whatsapp al grup de
voluntaris amb una antelació de una setmana. Els conflictes que puguin sorgir seran resolts segons
el protocol de gestió de conflictes inclòs dins el Pla de Voluntariat.
Si vols ser voluntari de la Protectora d'Animals de Maó t'interessa llegir els drets i obligacions que
consten en el revers d'aquest qüestionari.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS - A continuació disposa de la informació bàsica sobre protecció de dades.
De conformitat amb el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i
garanties del drets digitals, de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
Responsable

PROTECTORA D’ANIMALS MAÓ

Finalitat

Recollida de les dades per complimentar el formulari de voluntaris.

Legitimació

Interès legítim.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la +info addicional
RGPDUE

Consentiment exprés per l’ús del
Dret d’Imatge

Dono el meu consentiment exprés per l’ús del Dret d’Imatge.

Comunicacions

Autoritzo per incloure’m en un grup de WhatsApp, amb la finalitat de rebre i traspassar
informació i/o comunicacions.

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web:
www.protectoramao.com\informacio-addicional-rgpdue/

Signatura

Com a prova de conformitat amb lo que s'ha manifestat en aquest document, signo.
Nom, cognoms i data

DRETS DELS VOLUNTARIS
- Rebre la informació, orientació, suport i, si escau, mitjans materials necessaris per a l'exercici de
les funcions que se li assignin.
- Ser tractats sense discriminació, respectant la seva llibertat, dignitat, intimitat i creences.
- Les dades contingudes en aquest formulari es tractaran confidencialment i no seran cedides a
tercers.
- Mitjançant correu electrònic a protectoramao@gmail.com, aquesta es compromet a eliminar-los de
la seva base de dades.
OBLIGACIONS DELS VOLUNTARIS
- Ser major de 18 anys. Els menors d'edat no podran accedir al Centre d'Acollida encara que
disposi del consentiment del seu tutor.
- La Protectora es reserva el dret d'admissió i expulsió dels voluntaris.
- Complir amb el que es disposa en les normes legals estatals i autonòmiques que regeixen les
activitats dels voluntaris.
- Conèixer i acceptar les normes de funcionament, missió i mètodes de la Protectora. Es lliura una
còpia de les normes de funcionament amb la signatura del formulari.
- Actuar amb humanitat i eficàcia en les tasques encomanades i crear un clima de respecte mutu.
- Confidencialitat i discreció en l'ús de les dades relatives a l'entitat.
- Respectar l'organització sense utilitzar-la en benefici propi.
- Fer un ús responsable dels béns materials que l'organització posi a la disposició del voluntari.
- Respectar la dignitat i la llibertat dels altres voluntaris i fomentar el treball en equip.
- Facilitar la integració, formació i participació de tots els voluntaris, especialment dels nous.
- Respectar les normes de seguretat, funcionament, higiene i sanitàries.
- La seva col·laboració com a voluntari no comportarà relació laboral o retribució alguna.
- Conèixer la conveniència de vacunar-se contra el tètanus.
- Al Centre d'Acollida d'Animals no anirà acompanyat de les seves mascotes ni de menors d'edat.
- No utilitzarà el logotip de l'associació sense obtenir permís previ.

