Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Banków nr 001 NZZPBiU Dialog 2005
z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Jagiełły 12
Członek Fédération Européenne des Cadres des Établissements de Crédit et Institutions Financières affiliée à la
Confédération Européenne des Cadres (FECEC)
Członek Forum Związków Zawodowych

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Imię i nazwisko..........................................................................................................
Adres zamieszkania....................................................................................................
PESEL......................................................................................................................
Nazwa i siedziba zakładu pracy....................................................................................
Jednostka organizacyjna zakładu pracy/ miejsce wykonywania pracy……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Stanowisko ………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że akceptuję postanowienia Statutu Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług Dialog
2005. (dostępny na stronie www.dialog2005.org)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Niezależny Związek
Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług DIALOG 2005 z siedzibą w Oświęcimiu, Organizacja Międzyzakładowa Pracowników
Banków nr 001. ul. Jagiełły 12, 32-600 Oświęcim w celu prowadzenia działalności statutowej Związku w zakresie przewidzianym
przepisami prawa oraz Statutem Związku, jak również oświadczam, iż niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, iż
zostałam/em poinformowana/y o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o
ochronie danych osobowych, zwłaszcza o prawie wglądu do danych i ich poprawiania, jak również zostałem poinformowany o
innych elementach wskazanych w art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych, także w związku w wprowadzeniem przepisów
RODO.

Prywatny e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………….
telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Miejscowość, data wypełnienia Deklaracji .....................................................................
Podpis......................................................................................................................
Data przyjęcia do organizacji związkowej......................................................................

Kontakt >>

adres korespondencyjny: NZZPBiU DIALOG 2005, ul. Jagiełły 12, 32-600 Oświęcim
tel.: 506 352 414, 513 824 155; 600 442 720 fax 33 84 222 46
e-mail: organizacjadialog2005@wp.pl
www.dialog2005.org


Dokumenty należy wydrukować jednostronnie i podpisać.
Najlepiej zrobić skan lub zdjęcie wypełnionych i podpisanych dokumentów i wysłać mailem
na adres: organizacjadialog2005@wp.pl a następnie pocztą tradycyjną na adres:
NZZPBiU "Dialog 2005"
ul. Jagiełły 12
32-600 Oświęcim



Oświadczenie o reprezentacji
przez Organizację Międzyzakładową Pracowników Banków
nr 001 Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług
„Dialog 2005” z siedzibą w Oświęcimiu

Ja ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
pracujący w ……………………………………………………………………………………………………………………………….
oświadczam, że Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Banków nr 001 Niezależnego
Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” z siedzibą w
Oświęcimiu reprezentuje mnie przed pracodawcą w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego
prawa pracy.

.....................................
(czytelny podpis)
......................................., dnia ....................

Kontakt >>

adres korespondencyjny: NZZPBiU DIALOG 2005, ul. Jagiełły 12, 32-600 Oświęcim
tel.: 506 352 414, 513 824 155; 600 442 720 fax 33 84 222 46
e-mail: organizacjadialog2005@wp.pl
www.dialog2005.org


Dokumenty należy wydrukować jednostronnie i podpisać.
Najlepiej zrobić skan lub zdjęcie wypełnionych i podpisanych dokumentów i wysłać mailem
na adres: organizacjadialog2005@wp.pl a następnie pocztą tradycyjną na adres:
NZZPBiU "Dialog 2005"
ul. Jagiełły 12
32-600 Oświęcim



……………………………….., dnia …………………..

...............................
...............................
...............................
...............................
(Imię, nazwisko Członka Związku Zawodowego,
Adres zamieszkania,
Nazwa zakładu pracy)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji Członkostwa w Organizacji
Międzyzakładowej Pracowników Banków nr 001 Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości
i Usług „Dialog 2005” z siedzibą w Oświęcimiu.
Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.
Oświadczam ponadto , że zostałem poinformowana /ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i
możliwości ich poprawienia, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych, oraz wniesienia skargi
do organu nadzorczego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (RODO).

................
podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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... (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.),
dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Banków
nr 001 Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” z siedzibą
w Oświęcimiu, adres e-mail: organizacjadialog2005@wp.pl
reprezentowana przez Przewodniczącego Związku.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z
członkostwa w w/w Związku, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i c RODO,
2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania członkostwa oraz w obowiązkowym
okresie przechowywania dokumentacji związanej z członkostwem.

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

.................
podpis

Kontakt >>

adres korespondencyjny: NZZPBiU DIALOG 2005, ul. Jagiełły 12, 32-600 Oświęcim
tel.: 506 352 414, 513 824 155; 600 442 720 fax 33 84 222 46
e-mail: organizacjadialog2005@wp.pl
www.dialog2005.org


Dokumenty należy wydrukować jednostronnie i podpisać.
Najlepiej zrobić skan lub zdjęcie wypełnionych i podpisanych dokumentów i wysłać mailem
na adres: organizacjadialog2005@wp.pl a następnie pocztą tradycyjną na adres:
NZZPBiU "Dialog 2005"
ul. Jagiełły 12
32-600 Oświęcim



SKŁADKA CZŁONKOWSKA

W związku z treścią art. 91 Kodeksu Pracy
 wyrażam zgodę na dokonywanie przez pracodawcę comiesięcznych potrąceń z mojego
wynagrodzenia składki członkowskiej w wysokości 15,- zł na rzecz w/w organizacji
związkowej
Nr konta – 95 8136 0000 0030 9318 2000 0010
Wpłata składek związkowych na konto w/w Organizacji dokonywana jest w wysokości
zgodnej z Uchwałą Ogólnego Zebrania Członków Związku.

Pracodawca……………………………………………………………………………………………………………………............
Imię,
nazwisko..................................................................................................................
Adres
zamieszkania.............................................................................................................
Data
urodzenia/PESEL........................................................................................................

.………………………………………………………………………………………………
/Miejscowość, data i czytelny podpis Pracownika/

Kontakt >>

adres korespondencyjny: NZZPBiU DIALOG 2005, ul. Jagiełły 12, 32-600 Oświęcim
tel.: 506 352 414, 513 824 155; 600 442 720 fax 33 84 222 46
e-mail: organizacjadialog2005@wp.pl
www.dialog2005.org

