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         Egz. pojedynczy

U C H W A Ł A  NR 9/2018

Prezydium Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
z dnia 5 sierpnia  2018 r.

w sprawie określenia "polityki prywatności" w zakresie
przetwarzanie danych osobowych w Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

Prezydium Zarządu  Głównego  Związku  Emerytów i  Rencistów Straży  Granicznej  (dalej
„Związek”) działając na podstawie § 31 ust. 11 oraz § 33 ust. 4 Statutu Związku oraz art. 24 ust. 1
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 (dalej  „RODO”), uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zarząd Główny Związku  jest administratorem danych osobowych członków Związku, osób
zatrudnianych lub współpracujących ze Związkiem.

2.  Zarząd Regionu jest  podmiotem przetwarzającym dane osobowe członków Regionu,  osób
zatrudnianych lub współpracujących z Regionem. 

§ 2.

W Związku przetwarzane są następujące dane osobowe:
1. Członków zwyczajnych i wspierających Związku:

1) imię i nazwisko;
2) data i miejsce urodzenia; 
3) nazwa jednostki służby, pracy;
4) data rozpoczęcia służby, pracy w formacji; 
5) data zwolnienia ze służby, pracy,  stopień;
6) miejsce zamieszkania;
7) nr telefonu, adres e-mail;
8) numer decyzji o emeryturze/rencie.

2. Osób zatrudnianych lub współpracujących – dane osobowe określone w prawie pracy.
3. Darczyńców:

1) imię i nazwisko;
2) miejsce zamieszkania;
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3) nazwa i adres podmiotu prawnego, który reprezentuje darczyńca.

§ 3.

1. Dane osobowe wskazane w § 2 zbierane są na podstawie wyrażonej pisemnej zgody przez:
1) osobę wyrażającą chęć wstąpienia w poczet członków Związku;
2) osobę wyrażającą chęć zatrudnienia lub współpracy ze Związkiem;
3) osobę fizyczną lub prawną będącą darczyńcą na rzecz Związku.

2.  Do  użytku  wprowadza  się  Klauzulę  informacyjną  o  przetwarzaniu  danych  osobowych
w Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, stanowiącą załącznik do uchwały.

3. Zachowują ważność dotychczasowe zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

§ 4.

 Zarządy Regionów poinformują swoich członków o uprawnieniach wynikających z art. 13 -
21 RODO,   przekazując, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Główny Związku.
2. Zarząd Regionu 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) przechowywania danych  osobowych dla celów archiwizacyjnych.

4.  Niezbędne dane osobowe mogą być  przekazane firmie  zajmującej  się  obsługą finansową
Związku.

5. Przetwarzane dane osobowe nie są profilowane.
6.  Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  członkostwa,  a  po  wystąpieniu

ze Związku w celach statystycznych i archiwizacyjnych nie dłużej niż 2 lata.
7.  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. 

8. Członek Związku ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  (art. 13 ust. 2 lit.  c
RODO), co powoduje skreślenie z listy członków Związku. 

9.  Osoba,  której  dane  są  przetwarzane  ma   prawo  wniesienia  skargi  do  Urzędu  Ochrony
Danych Osobowych.

§ 5.

1.  Osoby  funkcyjne  w  Zarządzie  Głównym  i  w  Głównej  Komisji  Rewizyjnej  mają  prawo
do  przetwarzania  danych  osobowych  wszystkich  członków  Związku,  osób  zatrudnianych
lub współpracujących ze Związkiem oraz darczyńców na rzecz Związku.

2.  Osoby  funkcyjne  w  Zarządzie  Regionu  i  w  Komisji  Rewizyjnej  Regionu  mają  prawo
do  przetwarzania  danych  osobowych   członków  swojego  Regionu,  osób  zatrudnianych
lub współpracujących z Regionem oraz darczyńców na rzecz Regionu. 

3.  W zakresie gromadzenia i  przechowywania form papierowych dokumentacji  przetwarzania
danych osobowych stosuje się przepisy rozdziału VI Regulaminu pracy Zarządu Głównego
i Zarządu Regionu Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. 

2



§ 6.

1.  W  Zarządzie  Głównym  prowadzi  się  rejestr  czynności  przetwarzania  danych  osobowych,
w którym umieszcza się wszystkie poniższe informacje:
1) nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz podmiotów przetwarzających; 
2) cele przetwarzania; 
3) opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych; 
4) kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione; 
5) jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych.

2. W Zarządzie Regionu prowadzi się analogiczny rejestr  jak w ust. 1 w stosunku do danych
osobowych przetwarzanych w Regionie.

§ 7.

1. Przekazanie przetwarzania danych osobowych w celach prowadzenia dokumentacji księgowo-
finansowej innemu podmiotowi następuje w drodze zawarcia umowy przez Zarząd Główny
Związku. 

2. Przed  zawarciem stosownej  umowy Zarząd  Główny  zobowiązany  jest  wypełnić  obowiązki
i zadania określone w art. 28 RODO.

§ 8.

Osoby  wskazane  w  §  5  zobowiązane  są  do  przedsięwzięcia  wszelkich  środków
zabezpieczających,  tak  aby  dane  osobowe  członków  były  właściwie  zabezpieczone.
Niedopuszczalnym  jest  przekazywanie,  zapoznawanie  z  danymi  osobowymi  osób
nieuprawnionych,  czy  też  czynności,  które  mogą  doprowadzić  do  ich  utraty,  zagubienia,
czy zniszczenia.

§ 9.

1. W  przypadku  naruszenia  ochrony  danych  osobowych  osoba,  która  je  stwierdziła
jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tym prezesa Związku.

2.  Do  czasu  przybycia  na  miejsce  naruszenia  danych  osobowych  prezesa  Związku
lub upoważnionej przez niego osoby, należy:
1)  niezwłocznie  podjąć  czynności  niezbędne  dla  powstrzymania  niepożądanych  skutków

zaistniałego  naruszenia  –  o  ile  istnieje  taka  możliwość  –  a  następnie  uwzględnić
w działaniu również ustalenie przyczyn lub sprawców naruszenia danych osobowych; 

2) udokumentować wstępnie zaistniałe naruszenie;
3) nie opuszczać bez uzasadnionej potrzeby miejsca zdarzenia. 

3. Po  przybyciu  na  miejsce  naruszenia  lub  ujawnienia  ochrony  danych  osobowych,  prezes
Związku lub osoba przez niego upoważniona: 
1) zapoznaje się z zaistniałą sytuacją i dokonuje wyboru metody dalszego postępowania;
2)  może żądać dokładnej  relacji  z zaistniałego naruszenia lub ujawnienia ochrony danych

osobowych od osoby powiadamiającej,  jak  również  od  każdej  innej  osoby,  która może
posiadać informacje związane z zaistniałym naruszeniem;

3)  po  wyczerpaniu  niezbędnych  środków  doraźnych  związanych  z  zaistniałym
naruszeniem/ujawnieniem  ochrony  danych  osobowych,  prezes  Związku  zasięga
niezbędnych  opinii  i  proponuje  postępowanie  naprawcze,  w  tym  ustosunkowuje  się
do kwestii ewentualnego odtworzenia danych i ich dalszego przetwarzania.

4. Prezes  Związku  zarządza  udokumentowanie  zaistniałego  przypadku  naruszenia  lub
ujawnienia ochrony danych osobowych oraz sporządzenie raportu, który powinien zawierać
w szczególności:
1) wskazanie osoby powiadamiającej oraz innych osób zaangażowanych lub odpytywanych 

w związku z naruszeniem lub ujawnieniem ochrony danych osobowych; 
2) określenie czasu i miejsca: naruszenia/ujawnienia i powiadomienia o tym fakcie; 
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3) określenie okoliczności towarzyszących i rodzaju naruszenia/ujawnienia; 
4)  wyszczególnienie  wziętych  faktycznie  pod  uwagę  przesłanek  do  wyboru  metody

postępowania i opis podjętego działania; 
5) wstępną ocenę przyczyn wystąpienia naruszenia/ujawnienia; 
6) ocenę przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i naprawczego.

5. Prezes Związku po sporządzeniu raportu w związku z naruszeniem lub ujawnieniem ochrony
danych osobowych w sytuacji, gdy naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub
wolności  osób w terminie  do  72  godzin  od  ujawnionego naruszenia  zgłasza  je  Urzędowi
Ochrony Danych Osobowych.

§ 10.

1. Osoby przetwarzające dane osobowe składają oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą
uchwałą.

2. W  Zarządzie  Głównym,  Zarządzie  Regionu  prowadzi  się  ewidencję  osób,  które  zostały
zapoznane z uchwałą i zobowiązują się do stosowania zasad w niej zawartych.

3. Wobec  osoby,  która  dopuściła  się   naruszenia  ochrony  danych  osobowych  wszczyna
się postępowanie. 

4. Orzeczona kara wobec osoby, która w dopuściła się  naruszenia ochrony danych osobowych
nie wyklucza odpowiedzialności karnej tej osoby zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. Nr 1000) oraz możliwości wniesienia wobec
niej przez Związek sprawy z powództwa cywilnego o zrekompensowanie poniesionych strat.

§ 11.

Prezesi Regionów oraz Prezes Związku poinformują Zarząd Główny Związku o wdrożeniu
uchwały.

§ 12.

1. W głosowaniu jawnym udział wzięło 5.  (pięciu) członków Prezydium Zarządu Głównego.
2. Za przyjęciem uchwały głosowało 5 (pięć) osób, głosów przeciw uchwale oraz wstrzymujących

się nie było. 
3. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 
§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Związku.

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO
ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW

STRAŻY GRANICZNEJ
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