Załącznik do uchwały
PZG ZEiRSG nr 9/2018

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej informuje, iż od 25 maja 2018 r. mają
zastosowanie przepisy 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej "RODO".
1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Straży
Granicznej - 02-514 Warszawa, Al. Niepodległości 100, zeirsg@wp.pl.
2. Zarząd Regionu w … (dane adresowe i kontaktowe) jest podmiotem Związku przetwarzającym
dane osobowe w Regionie.
3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych - ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach oraz uzasadniony interes Związku, którym jest:
1) kontakt z członkami Związku w celach realizacji zadań statutowych,
2) ewidencjonowanie legitymacji i płatności składek członkowskich oraz darowizn,
3) przeprowadzania analiz statystycznych,
4) obsługa próśb i wniosków członków Związku,
5) zatrudnianie i współpraca za osobami fizycznymi w zakresie działalności gospodarczej
i statutowej,
6) przechowywanie danych osobowych dla celów archiwizacyjnych.
4. Niezbędne dane osobowe mogą być przekazane firmie zajmującej się obsługą finansową
Związku.
5. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym ze Statutu Związku i warunkiem
członkostwa w Związku, zatrudnienia lub współpracy ze Związkiem.
6. Przetwarzaniu podlegać będą dane osobowe, takie jak:
1) dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, stopień, jednostka
służby/pracy, numer emerytury/renty,
2) dane kontaktowe: adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu,
3) adres, numery rejestrowe i numer rachunku bankowego prowadzenia działalności
gospodarczej, numer PESEL osoby zatrudnianej.
7. Przetwarzane dane osobowe nie są profilowane.
8. Dane osobowe członków Związku będą przechowywane przez okres członkostwa, a po
wystąpieniu ze Związku w celach statystycznych i archiwizacyjnych nie dłużej niż 2 lata.
9. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora lub podmiot
przetwarzający przysługuje prawo do:
1) dostępu do treści danych - art. 15 RODO,
2) sprostowania danych - art. 16 RODO,
3) usunięcia danych - art. 17 RODO,
4) ograniczenia przetwarzania danych - art. 18 RODO,
5) przeniesienia danych - art. 20 RODO,
6) sprzeciwu wobec przetwarzania danych - art. 21 RODO.
10. Członek Związku ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art. 13 ust. 2 lit. c
RODO), co powoduje skreślenie z listy członków Związku.
11. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
12. W przypadku zmiany treści lub interpretacji przepisów RODO oraz zmiany treści lub
interpretacji przepisów związanych z RODO lub ochroną danych osobowych, Administrator
może zmienić lub uzupełnić niniejszą klauzulę.

