
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja,  niżej podpisany/-a………………………………………………., wyrażam zgodę na  przetwarzanie
moich  danych  osobowych  przez  Niezależny  Samorządny  Związek  Zawodowy  Pracowników  JMP  S.A.  -
"Biedronka"  w  Kostrzynie z  siedzibą  w  Kostrzynie  Wielkopolskim  (zwany  również  „Związkiem”  
lub  „Administratorem”),  w  związku  z  moim  członkostwem  w  Związku,  w  celu  realizacji,  rozliczenia  i
ewidencjonowania  moich  wniosków,  udzielonych  przez  Związek  świadczeń  oraz  zawartych  między  mną  a
Związkiem umów, jak również w celu kontaktu ze mną, a także realizacji obowiązków prawnych ciążących na
Związku, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności przepisami
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. UE L 119; „RODO”). 

Oświadczam ponadto, że zapoznałem/-am się  z informacją o administratorze danych i prawach osób,
których dane osobowe są przetwarzane (informacja poniżej).

...........................................................................

data, podpis     

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH I PRAWACH OSÓB, 
KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE 

- w ramach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S.A. 
- "Biedronka" w Kostrzynie

Na  podstawie  przepisów  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, zwanego dalej RODO, a
także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) informujemy,
że:
1. Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Niezależny  Samorządny  Związek  Zawodowy

Pracowników JMP  S.A.  -  "Biedronka" w  Kostrzynie  z  siedzibą  w  Kostrzynie  Wielkopolskim,  przy  ul.
Żniwnej 5 (62-025 Kostrzyn Wielkopolski), zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
0000264848 (akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego), NIP:  7773027105, REGON:  300713972 (dalej
„Administrator” lub „Związek”).
Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

 adres do korespondencji: ul. Bohaterów Powstań Śląskich 7a, 49-100 Niemodlin, 

 adres e-mail: nszzpjmd@op.pl, 

 tel. +48 698612829, 

 fax 077-46-06-496.
2. Państwa dane  osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa –  z deklaracji  członkowskiej,  którą

wypełniali Państwo przed przyjęciem w poczet członków Związku lub z wniosków jakie Państwo do nas
kierowali  (np.  wniosek  o  przyznanie  świadczenia  w  ramach  programów  finansowych  i  pomocowych
Związku).

3. Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  Administratora  w  celu  i  zakresie  niezbędnym  dla
prawidłowej  realizacji  działalności  (celów)  statutowej  Administratora  (na  podstawie  art.  9  ust.  2  lit.  d
RODO), w oparciu o udzieloną zgodę na przyjęcie w poczet członka Związku (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a
RODO), w celu realizacji, rozliczenia i ewidencjonowania Państwa: wniosków, udzielonych przez Związek
świadczeń oraz zawartych między Państwem a Związkiem umów (np. wniosek o przyznanie pomocy w
ramach programów finansowych i pomocowych Związku (na podstawie art. 9 ust. 2 lit b RODO; w zakresie
dochodzenia  i  rozpatrywania  roszczeń  –  podstawą  prawną  przetwarzania  jest  uzasadniony  interes
administratora lub przepis prawa - Kodeksu cywilnego), dla realizacji obowiązku prawnego ciążącego na
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Związku (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przepisów o ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych – art. 1 ust. 1 i art. 4 ustawy oraz odpowiednich przepisów Prawa pracy, ustaw podatkowych,
ustawy o rachunkowości oraz ustaw dotyczących ubezpieczeń społecznych), a także w celach archiwalnych
w interesie publicznym, statystycznych, badań naukowych lub historycznych (art. 9 ust. 2 lit. j RODO) oraz
kontaktu z Państwem, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak uprzedza się, że jest ono konieczne dla
realizacji  wniosków,  świadczeń  i  umów.  Brak  podania  tych  danych  może  utrudnić  lub  uniemożliwić
korzystanie z pomocy i świadczeń Związku, a także z praw związanych z przynależnością do Związku.

4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania,
modyfikacji,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  jak  również  prawo  do  wycofania  zgody na
przetwarzanie  danych  osobowych,  wyrażenia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  a  także  prawo  do
przenoszenia  danych  w  granicach  przewidzianych  w  przepisach  obowiązującego  prawa.  Skorzystanie  z
prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed takim cofnięciem zgody.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych w
pkt. 3, tj. do czasu reprezentowania przez Administratora interesów pracowniczych i socjalnych (zarówno
indywidualnych jak i zbiorowych) - przez czas Państwa przynależności  do Związku, a także przez okres
przedawnienia roszczeń  (na czas  niezbędny do zabezpieczenia informacji  na wypadek prawnej  potrzeby
wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń)  przysługujących Administratorowi i  w
stosunku  do  niego. W  celu  archiwalnym  przechowujemy  dane  wieczyście,  stosując  odpowiednie  ich
zabezpieczenia. 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.

6. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom w związku z przetwarzaniem danych w
celu  realizacji  przez  Administratora  obowiązku  prawnego  wynikającego  z  prowadzonej  działalności
określonej w art. 1 ust. 1 oraz art. 4 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz zadań
statutowych  (w  tym  świadczeń,  pomocy  finansowej  Związku),  a  także  podmiotom współpracującym z
Administratorem  przy  realizacji  celu  przetwarzania,  w  tym  podwykonawcom  Administratora,
świadczeniodawcom usług na rzecz Administratora,  w szczególności  podmiotom udostępniającym serwer
poczty,  firmom  doradczym  (m.  in.  zapewniającym  obsługę  prawną  i  rachunkową),  firmom
ubezpieczeniowym, przewozowym, podmiotom świadczącym uslugi informatyczne i obsługę techniczną,  a
także osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o
ochronie  danych  osobowych,  jak  również  innym  podmiotom  na  podstawie  wyraźnie  udzielonej  przez
Państwa zgody.

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,  jeśli  Państwa  zdaniem  przetwarzanie  danych  osobowych  przez  Administratora  narusza
obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. 

8. Informujemy,  że  Państwa  dane  osobowe nie  będą  przetwarzane  w sposób zautomatyzowany  i  nie  będą
profilowane.


