Zakład pracy: Politechnika Łódzka

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Związku Zawodowego „KONTRA”
Ja ………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko

jednostka w PŁ

Adres zamieszkania:.......................................................................................................................

Adres e-mail:..............................................................

Nr tel...................................

Posiadając zdolność do działań prawnych deklaruję się do
przystąpienia do Związku Zawodowego „KONTRA”.
Po zapoznaniu się ze statutem ZZ „KONTRA” deklaruję:
1. przestrzegać statut ZZ ”KONTRA”,
2. wypełniać uchwały i decyzje władz statutowych ZZ ”KONTRA”.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)
wyrażam zgodę na przetwarzanie i gromadzenie moich danych osobowych dla
potrzeb ZZ „KONTRA”.
Udzielam pełnomocnictwa ZZ „KONTRA” do występowania wobec zakładu pracy na
moją prośbę - w moim imieniu na zasadach pełnomocnictwa objętego prawem, co
wiąże się z dostępem do moich danych osobowych.

……………………………………………………………
Data i czytelny podpis

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez KZZZ Kontra przy PŁ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 informujemy, że: administratorem Twoich danych osobowych jest Komisja Zakładowa
Związku Zawodowego „Kontra” przy Politechnice Łódzkiej z siedzibą w Łodzi przy ul. Żwirki 36. Poniżej znajdziesz wszelkie
niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przynależnością do Związku lub
reprezentowania osoby.

1. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji celów statutowych Związku na podstawie:
a. art. 6 ust 1 lit. a RODO – wyrażenia zgody osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących w
celu niezbędnym do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
b. art. 6 ust. 1 lit. d RODO w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej
c. art. 9 ust 2 lit. a RODO – na podstawie deklaracji członkowskiej,
d. art. 9 ust 2 lit. b RODO – dla przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych
praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego
i ochrony socjalnej, dla odpowiedniego zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane
dotyczą,
e. art. 9 ust 2 lit. d RODO – dla realizacji zadań statutowych Związku,
f. art. 9 ust 2 lit. e RODO – dla przetwarzania danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę,
której dane dotyczą,
g. art. 9 ust 2 lit. j RODO – w celach archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub
historycznych lub do celów statystycznych,
h. Ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991r. (Tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 263).

2. Dane osobowe przetwarzane przez KZZZ Kontra: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, nr
konta bankowego, informacja o członkostwie w ZZ Kontra.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania członkostwa lub trwania udzielonej zgody oraz na potrzeby
archiwizacji wynikających z przepisów. W celu realizacji obowiązków prawnych dane będą przetwarzane przez okres
wymagany przepisami prawa powszechnego.

4. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przetwarzane w celach
archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

5. Członkostwo w ZZ Kontra wymaga przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne i następuje
z chwilą podpisania deklaracji członkowskiej. Wycofanie zgody na przetwarzanie może nastąpić w każdym
momencie i nie ma wpływu na ważność wcześniejszego przetwarzania. Podanie danych i zgoda na ich przetwarzanie
są konieczne dla osiągnięcia celów przetwarzania, dla których zostały podane.

6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: organy uprawnione – sąd rejonowy – sąd
pracy właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy, podmioty świadczące usługi chmury oraz poczty elektronicznej.

7. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również
sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do
złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych
do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi
do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

8. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą wykorzystywane w celu
profilowania.

9. Administrator nie zamierza przekazywać danych do innych państw.
Potwierdzam zapoznanie się

------------------------------------Data, podpis (czytelnie)

