
www.ozzpiw.pl | biuro@ozzpiw.pl 
Adres korespondencyjny: Zarząd Główny OZZPIW, 44-100 Gliwice, ul. Ku Dołom 6 

NIP: 7792128451 Regon: 639742528 KRS: 0000076368 

 Aktualizacja danych Członka OZZPIW 

Informuję, że podane poniżej dane są aktualnie obowiązującymi na dzień złożenia oświadczenia 
do Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

Data urodzenia  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Miejsce pracy i stanowisko …………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Tytuł zawodowy (zgodnie z wykształceniem) ……………………………………………………………….…………………………… 

Telefon ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

Adres e-mail …..……………………………………………………………………………………………………………………….................... 

Adres do korespondencji …………………………………………………………………………………………………….……………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……….………………………………….. 
(data i podpis) 

Oświadczam, że zgadzam się na przekazywanie kwoty: ………………zł. (proszę wpisać deklarowaną 
kwotę, minimalna składka to 10 zł.) z mojego wynagrodzenia na konto bankowe, Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, PKO BP 47 1020 4027 0000 1702 0401 9600. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną RODO 
(dostępną na odwrotnej stronie deklaracji), Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji 
Weterynaryjnej. Odpowiadam za aktualizowanie swoich danych osobowych zgodnie ze stanem faktycznym.

Data ……………………………………………….. 

…………………………………………… 

(podpis) 

https://ozzpiw.pl/statut/


Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej
Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 L 119, s. 1) - dalej zwane: RODO, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa w zakresie ochrony danych osobowych, informujmy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników

Inspekcji Weterynaryjnej, NIP: 7792128451 Regon: 639742528 KRS: 0000076368 (dalej zwany: OZZPIW).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD). Wszelkie pytania dotyczące

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: iod@ozzpiw.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1

lit d) RODO art. 9 ustęp 2. lit d) RODO) oraz udzielonej w Deklaracji członkowskiej OZZPIW zgody.
4) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów statutowych

OZZPIW, i odbywa się na podstawie przepisów, ustawy o związkach zawodowych, Kodeksu pracy,
przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów RODO.

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia działalności statutowej Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, w tym ochrony praw i reprezentowania
interesów pracowników, emerytów i rencistów zrzeszonych w OZZPIW, wobec pracodawców, władz
organów administracji rządowej i samorządowej, jak również w celach statystycznych oraz w celach
uwierzytelniających.

6) Administrator przetwarza wyłącznie Pani/Pana dane osobowe w postaci:
- imię i nazwisko,
- data urodzenia,
- przynależność do OZZPIW (data wstąpienia do OZZPIW, informacje dotyczące pełnionych funkcji
OZZPIW);
- miejsce pracy i stanowisko;
- tytuł zawodowy (zgodnie z wykształceniem);
- dane kontaktowe i korespondencyjne;

7) Pani/Pana dane osobowe będą udostępnianie instytucjom państwowym w celu realizacji obowiązków i
uprawnień ciążących na Administratorze, które wynikają z przepisów prawa.

8) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych w szczególności na
podstawie umowy powierzenia danych osobowych przy udostępnianiu danych podmiotom, z którymi
współpracujemy przy przetwarzaniu danych dla celów statutowych OZZPIW, a innym podmiotom - na
podstawie udzielonej przez Panią/Pana wyraźnej zgody.

9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji celów
określonych w pkt 5), lub przez okres wskazany w przepisach prawa.

10)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, jak również prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

11)Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez
wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem
(oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie
pisemnej). Cofnięcie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w OZZPIW.

12)Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w
przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

13)Pani/Pana dane osobowe w postaci danych kontaktowych mogą być przekazywane do państw trzecich,
w celu realizacji usług cloudowych (dysk wirtualny).

14)Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
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