
   DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW MINISTERSTWA  

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

 

1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………...………………….……… 

2. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………….…….. 

3. Data i miejsce urodzenia: ………………………………….. tel. kontaktowy:…………………….…… 

4. Nazwa jednostki organizacyjnej:………………………………………………………………….……… 

5. Stanowisko: ……………………………………………………, tel. służbowy: …………………….….. 

Niniejszym deklaruję przynależność do Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Publicznej (dalej: „ZZP MSWiAP”). 

Zapoznałem/-am się z Klauzulą Informacyjną RODO, stanowiącą załącznik do deklaracji oraz ze Statutem 
ZZP MSWiAP i zobowiązuję się przestrzegać jego postanowień. 

                 TAK    NIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji dla 
potrzeb realizacji celów statutowych ZZP MSWiAP. 

W przypadku przynależności do więcej niż jednej organizacji związkowej, niniejszym 
wskazuję ZZP MSWiAP, jako właściwy do uwzględnienia mojej osoby przy ustalaniu liczby 
członków zrzeszonych w tejże organizacji. 

Wyrażam zgodę na robienie filmów i zdjęć, indywidualnych i w małych grupach ludzi, 
z udziałem mojej osoby, a także na przetwarzanie mojego wizerunku do celów 

informacyjno-promocyjnych związanych z działalnością statutową ZZP MSWiAP. 

 
………………………….., dnia…….-……….. 20……. r.             …………………………………… 
                     czytelny podpis 
 

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

   DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW MINISTERSTWA  

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

 
Proszę o potrącanie deklarowanej składki członkowskiej na rzecz ZZP MSWiAP w wysokości 

1% płacy zasadniczej, co miesiąc do odwołania. 

 

…………………………………….               ……………………………………. 
         imię i nazwisko pracownika   Data…….-……….. 20……. r.         czytelny podpis 
 
 
Odcinek dla pracodawcy (pion finansów) 



KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Poniżej przekazujemy informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Związek Zawodowy 

Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej (dalej: „ZZP 

MSWiAP”) oraz o Państwa prawach z tym związanych, przyznanych na gruncie przepisów o 

ochronie danych osobowych: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Publicznej, ul. Domaniewska 36/38, 02-563 Warszawa, telefon: 22 60 126 14, 

22 60 122 50, fax: 22 601 16 46, 22 843 15 52, e-Mail: zzpmswiapsekretariat@wp.pl, www.zzpmswiap.pl, 

dalej zwany: „Administratorem”. Są to jednocześnie dane Administratora do kontaktu. 

2. Administrator pozyskuje dane osobowe z deklaracji członkowskiej lub z kierowanych do niego wniosków.  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

a. przyjęcie w poczet członków ZZP MSWiAP (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a RODO), 

b. realizacja celów statutowych względem członków ZZP MSWiAP, jego byłych członków lub osób 

utrzymujących z nim stałe kontakty (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. d RODO), 

c. przetwarzanie danych w sposób oczywiście upubliczniony przez osobę, której dotyczą (np. zdjęcia 

z manifestacji) (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. e RODO), 

d. wypełnianie obowiązków i wykonywanie szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia 

społecznego i ochrony socjalnej (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. b RODO), 

e. archiwalnych w interesie publicznym, statystycznych, badań naukowych  lub historycznych (podstawa 

prawna: art. 9 ust. 2 lit. j RODO), 

f. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO), 

g. prawnie uzasadniony interes - dochodzenie, obrona lub ustalenie roszczeń (podstawa prawna: art. 6 

ust. 1 lit. f RODO), 

h. pozostałe cele na postawie zgody (np.  wysyłka newslettera) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO). 

4. Tylko określone osoby otrzymują dane osobowe członków, które są im niezbędne do wypełnienia zobowiązań 

prawnych, statutowych i umownych. Mogą one być przekazywane też podmiotom przetwarzającym, z którymi 

współpracujemy (np. brokerom, dostawcom usług księgowych i IT). 

5. Czas, przez który przetwarzamy dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera 

się przetwarzanie. W przypadku realizacji celów związanych z przynależnością związkową jest to czas 

przynależności do ZZP MSWiAP. W celu realizacji umowy - przez czas jej trwania. W celu prawnie 

uzasadnionego interesu przetwarzamy - przez okres do przedawnienia roszczeń. W przypadku, kiedy 

podstawę do przetwarzania stanowi zgoda, dane osobowe przetwarzamy aż do czasu wycofania zgody. 

W celu realizacji obowiązku prawnego - przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego. W celu archiwalnym przechowujemy dane wieczyście, stosując odpowiednie ich 

zabezpieczenia. W pozostałych celach: przez okres 5 lat. 

6. Mają Państwo ponadto prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych. 

7. O ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonych celach, możliwe jest 

cofnięcie tej zgody w dowolnym momencie. Takie cofnięcie nie eliminuje jednak z mocą wsteczną zgodności 

z prawem przetwarzanych danych. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, lub stosunek członkostwa - 

bez podania tych danych nie jest możliwa realizacja zadań statutowych ZZP MSWiAP oraz przystąpienie do 

ZZP MSWiAP.  

9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

10. Mają Państwo możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO). Organ nadzorujący ochronę 

danych w Polsce to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa (e-mail: 

kancelaria@uodo.gov.pl) 
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