
 

 Deklaracja Członkowska   

   

 

 Zapoznałem/am się ze Statutem NSZZ ”Solidarność”-80 powstałym w wyniku Porozumień Sierpniowych z 1980 roku  

i uzupełnionym na kolejnych Krajowych Zjazdach Delegatów NSZZ ”Solidarność”-80. Zobowiązuję się przestrzegać 

postanowień Statutu NSZZ ”Solidarność”-80, jednocześnie deklaruję wpłacanie składki członkowskiej wynikającej  

z przynależności do NSZZ ”Solidarność”-80 w wysokości ….. % od mojego wynagrodzenia brutto. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w związku z realizacją celów statutowych NSZZ ”Solidarność”-80. 

 Potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną zgodną z tzw. RODO stanowiącą część Deklaracji 

Członkowskiej NSZZ ”Solidarność”-80. 

 
 

          UPOWAŻNIENIE DLA DZIAŁU  FINANSOWEGO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

        Zakład pracy 
 

 

 

 
Nazwisko i Imię 
  

 

 

  
Upoważniam dział finansowy do potrącania od mojego wynagrodzenia brutto składki członkowskiej wynikającej  
z przynależności do NSZZ ”Solidarność”-80 w wysokości …… % począwszy od miesiąca ……………………. 20……. roku.  
 

Nazwisko 

 

Imię 

 

Adres zamieszkania - miejscowość 

 

Ulica                                                                                                                                             Nr domu                    Nr lokalu 

     

Telefon                                                                                                                          Telefon nr 2 

    

Adres e-mail 

 

  

  Ja niżej podpisany/a deklaruję wstąpienie do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ”Solidarność”-80 

przy/w ………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Organizacja Zakładowa/Międzyzakładowa przy/w: 

 

 

 

Adres - miejscowość 

 

Ulica                                                                                                                                                                     Numer 

   

Podpis Data 

Podpis Data 

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 



 

 

     

Klauzula Informacyjna  

stanowiąca integralną część deklaracji członkowskiej  

NSZZ ”Solidarność”-80 

Zgodna z Rozporządzeniem 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 (tzw. RODO). 

Administrator danych osobowych 

 Administratorem Pana/i  danych osobowych jest Organizacja Zakładowa/Międzyzakładowa* NSZZ ”Solidarność”-80  

Nr ……  przy/w* …............................................................................................................................................................. 

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

 Współadministratorem Pana/i danych osobowych jest Region …………………………………………………………... 

NSZZ ”Solidarność”-80. 

 Współadministratorem Pana/i danych osobowych jest Komisja Krajowa NSZZ ”Solidarność”-80.  

Cel przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko w celach statutowych NSZZ ”Solidarność”-80 oraz w celach realizacji 

ciążących na administratorze obowiązków zgodnie z przepisami prawa.  

 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych są upoważnieni  do ich otrzymywania w celach statutowych oraz inne podmioty na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa.  

 

Okres przechowywania danych osobowych 

Dane o przynależności związkowej do NSZZ ”Solidarność”-80 przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji 

celów statutowych NSZZ ”Solidarność”-80 i czas realizacji ciążących na administratorze obowiązków zgodnie  

z przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody do momentu wycofania zgody.  

 

Prawa osób podających dane osobowe 

Ma Pan/i prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych) jeśli uzna Pan/i,  

że przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.  

 

         …………………………… 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 


