DEKLARACJA
Po zapoznaniu się z założeniami oraz Statutem Związku Zawodowego Maszynistów
Wyciągowych Kopalń w Polsce, wyrażam zgodę na przystąpienie i potrącanie z moich
poborów lub uiszczanie składek członkowskich w wysokości 0,82 % od płacy brutto.
Oświadczam, że wybieram niniejszą organizację jako reprezentatywną w rozumieniu art.
241[25a] § 3 k.p.
imię ojca

Nazwisko i imię
Zakład Pracy / stanowisko / adres / nr. telefonu
nr stały

nr znaczka

Adres do korespondencji / telefon / email :

Data wstąpienia do związku :

Podpis członka związku

Decyzją Zarządu

Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) 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) (Dz. Urz. UE z 2016r., L 119, s. 1 ),
oświadczam niniejszym dobrowolną, świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w
działalności związkowej (działalności statutowej) prowadzonej przez Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w
Polsce.

Podpis Członka Związku
...................................

Zgodnie z art. 13 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 (Dz. Urz. UE z 2016r., L 119, s.1 )  dalej „RODO”, informujemy, że:
1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce,

2)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach uczestnictwa w związku zawodowym na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO oraz ustawy z dnia 23

maja 1991r.
o związkach zawodowych ( jednolity tekst: Dz. U. z 2015r., poz. 1881), w tym wypłaty statutowego wsparcia pieniężnego ( zapomóg itd.) oraz w celu realizacji
ciążących na administratorze obowiązków zgodnie z przepisami prawa,
3)

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących powszechnie przepisów prawa oraz :

•

Pracodawca (obsługa składkowa)

•

Zewnętrzne biuro prawne ( obsługa prawna ZZMWK w Polsce)

•

obsługa kadrowopłacowa ZZMWK w Polsce

•

Ubezpieczyciele ( obsługa ubezpieczeniowa ZZMWK w Polsce),

4)

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas uczestnictwa w Związku Zawodowym Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce oraz 5 lat

następujących po upływie roku kalendarzowego, w którym ustało uczestnictwo Pani/Pana w ZZMWK w Polsce,
5)

posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia
danych,
6)

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

7)

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje niemożliwością przyjęcia w poczet członków Maszynistów Wyciągowych

Kopalń w Polsce .

Podpis Członka Związku
...................................

