DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
IMIĘ I NAZWISKO
DATA URODZENIA
MIEJSCE PRACY
(DZIAŁ, SEKCJA, WYDZIAŁ)
ADRES ZAMIESZKANIA
TELEFON KONTAKTOWY
ADRES E-MAIL

1. Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników
Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Zobowiązuję się przestrzegać
Statutu w/w związku zawodowego oraz uchwał organów związku.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji praw, obowiązków oraz
zadań statutowych przez Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Akademii Kaliskiej (zgodnie
z ustawą z dnia 24.05.2018 o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2018 poz. 1000
oraz przepisami RODO).
3. Wyrażam zgodę na przekazanie Niezależnemu Związkowi Zawodowymi Pracowników Akademii
Kaliskiej, informacji dotyczącej wysokości potrącanej, z mojego wynagrodzenia składki
członkowskiej z tytułu przynależności do Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników
Akademii Kaliskiej, tj. 0,5% płacy brutto.

……………………………………………………………………………
/Miejscowość i data/

…………………………………………………………………………………………
/czytelny podpis wstępującego/

DECYZJA WŁAŚCIWEGO ORGANU ZWIĄZKU
Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Akademii Kaliskiej przyjął w poczet Związku
Panią/Pana ………………………………………………… od dnia …………………………… .

..................................................................
/pieczątka i podpis uprawnionego
członka związku/

UPOWAŻANIENIE DLA PRACODAWCY – DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI
Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………………………………………………………………
(wpisać imię i nazwisko)

zatrudniony(a) w Akademii Kaliskiej upoważniam Dział Księgowości do potrącania z mojego
wynagrodzenia składki członkowskiej z tytułu przynależności do Niezależnego Związku Zawodowego
Pracowników Akademii Kaliskiej w wysokości 0,5% płacy brutto.
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji praw,
obowiązków oraz zadań statutowych przez Niezależny Związek Zawodowy Pracowników
Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (zgodnie, z ustawą z dnia
24.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2018 poz. 1000 oraz przepisami RODO).
2. Wyrażam zgodę na przekazanie Niezależnemu Związkowi Zawodowemu Pracowników
Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego informacji dotyczącej
o wysokości potrącanej z mojego wynagrodzenia składki członkowskiej z tytułu przynależności
do
Niezależnego
Związku
Zawodowego
Pracowników
Akademii
Kaliskiej
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.
3. Niniejsze oświadczenie składam własnoręcznie i dobrowolnie. Niezastosowanie się
do niniejszego oświadczenia narusza obowiązujące przepisy prawa, wobec powyższego
zastrzegam sobie dochodzenie moich praw na drodze sądowej.

…..…………………………………………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………………………………….
(czytelny podpis)

Numer konta bankowego NZZP AK:
0 8 - 1 0 9 0 - 1 1 2 8 - 0 0 0 0 - 0 0 0 1 - 4 4 2 0 - 0 2 9 3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potwierdzenie przyjęcia
Upoważnienie dla Pracodawcy – Działu Księgowości
Potwierdzam przyjęcie Upoważnienia dla Pracodawcy – Działu Księgowości.

Kalisz, dn. ………………………………

……………………………………………………..
(pieczątka i podpis pracodawcy)

Informacja dla członków
Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników
Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
dotycząca przetwarzania danych osobowych (klauzura RODO)
1.

Administrator danych osobowych – Administrator Twoich danych jest NZZP AK z siedzibą w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 4, zarejestrowany
w
Krajowym
Rejestrze
Sądowym
z
numerem
0000821206,
NIP:
6182183913,
REGON:
385180452,
e-mail: nzz@akademia.kalisz.pl

2.

Powód przetwarzania danych osobowych - NZZP AK Twoje dane z deklaracji członkowskiej lub z wniosków, które do nas kierowałaś/eś.
Przetwarzamy Twoje dane, aby prawidłowo realizować cele statutowe. Twoje dane osobowe są przetwarzane na następujących
podstawach prawnych:
a)
na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w przypadku, w którym przetwarzanie ma na celu
przyjęcie w poczet członków związku zawodowego oraz realizację statutowych zadań zawiązku. Na podstawie udzielonej przez Ciebie
zgody (zgodnie z art. 9ust. 2 lit. a RODO), możemy przetwarzać twoje dane szczególne np. dotyczące przynależności
do innych związków zawodowych,
b)
na podstawie art. 9 ust. 2 lit. d RODO, czyli w celach zawartych w Statucie NZZP AK, względem członków Związków, jego byłych
członków lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty,
c)
na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w sytuacjach, w których Twoje dane osobowe zwykłe
są nam udostępniane przez Ciebie i nie posiadamy żadnych innych przesłanek, na których moglibyśmy oprzeć przetwarzanie
(np. w sytuacji, w której jesteś subskrybentem newslettera, czy też w sytuacji, w które wyrażasz zgodę na to, abyśmy udostępnili
Twoje dane osobowe innemu administratorowi),
d)
podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli realizacja obowiązku prawnego ciążącego na NZZP AK jako
na administratorze. Jako Związek płacimy podatki, prowadzimy księgi rachunkowe, jak i uiszczamy składki ubezpieczeniowe.
e)
podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. Lit. f RODO, w sytuacji uzasadniony interes administratora. W tym przypadku przetwarzamy
Twoje dane osobowe w celu zapobiegania oszustwom oraz w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń.
f)
podstawą dla przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. e RODO, w sytuacji, w której przetwarzamy dane osobowe w sposób oczywiście
upubliczniony przez osobę, której dotyczą. Dzieje się to np. w sytuacji, której posiadamy zdjęcia z manifestacji,
czy innych publicznych wydarzeń.
g)
podstawę przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit b RODO, czyli przetwarzanie danych wrażliwych np. w ramach korzystania zasiłków
służących zabezpieczeniu społecznemu i ochronie socjalnej, przewidzianych w działalności NZZP AK.

3.

Przysługujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
a)
prawo do sprostowania swoich danych osobowych – możesz wysłać do nas oświadczenie o niepoprawności Twoich danych
osobowych,
b)
prawo dostępu do swoich danych osobowych – masz dostęp do swoich danych osobowych, które przetwarzamy,
c)
prawo do usunięcia danych – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO możesz żądać od nas usunięcia Twoich danych,
d)
prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO możesz od nas żądać, abyśmy przesłali Twoje
dane osobowe do innego Administratora,
e)
prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO możesz żądać od nas ograniczenia
przetwarzania Twoich danych osobowych,
f)
prawo do sprzeciwu – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich
danych, prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia
ogólnego.

4.

Rodzaj przetwarzanych danych – W celach działalności NZZP AK przetwarzamy:
a)
imię i nazwisko,
b)
data urodzenia,
c)
adresy zamieszkania,
d)
adres mailowy,
e)
telefon kontaktowy,
f)
informację o członkostwie w OZZPT i innych związkach zawodowych;

5.

Odbiorcy danych osobowych – Dane osobowe nie są udostępniane żadnym podmiotom, jako odrębnym administratorom danych
osobowych.
Okres przetwarzania danych osobowych – Czas, przez który przetwarzane są Twoje dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej,
na której opiera się przetwarzanie. W przypadku realizacji celów związanych z przynależnością związkową przetwarzamy Twoje dane przez
czas Twojej przynależności do Związku. W celu realizacji umowy, przetwarzamy Twoje dane przez czas jej trwania,
a następnie przez okres wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych (do 6 lat). W przypadku, kiedy
podstawę do przetwarzania stanowi zgoda, dane osobowe przetwarzamy aż do czasu wycofania zgody. W celu realizacji obowiązku
prawnego dane będziemy przetwarzać przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Dane dotyczące celu
przetwarzania, jakim jest przyznawanie zasiłków, przetwarzamy przez okres 5 lat.

6.

7.

Informacja dotycząca automatycznie wydawanych decyzji – Nie przetwarzamy danych w taki sposób, jak również nie dokonujemy
profilowania.

