INFORMACJA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW ZWIĄZKU
ZAWODOWEGO KIEROWCÓW I MOTORNICZYCH KOMUNIAKCJI MIEJSKIEJ W
ŁODZI
Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Szczegóły tego
dotyczące znajdują się poniżej.
I.

Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Zawodowy Kierowców i
Motorniczych Komunikacji Miejskiej w Łodzi z siedzibą w Łodzi, przy ul.
Kraszewskiego 7/9 (zwany w dalszej części Związkiem).
II.

Cele i podstawy przetwarzania.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Związku, w
szczególności w celu ochrony praw pracowniczych i reprezentowania interesów
członków zrzeszonych w Związku na podstawie Pani/Pana zgody, jak również ze
względna na fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Związek, oraz w celu ochrony Pani/Pana
żywotnych interesów ponieważ jest to niezbędne do wykonywania zadań, które Związek
realizuje w interesie publicznym (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. a, d, e, f
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)).
III.

Kategorie danych, które przetwarza Związek.

Związek będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: podstawowe dane
identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania), dane
identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (numer dowodu osobistego i
wskazanie organu, który go wydał, numer Pesel, NIP), podstawowe dane identyfikacyjne
małżonka i dzieci (w przypadku umów ubezpieczeniowych), dane dotyczące stanu
zdrowia (w przypadku umów ubezpieczeniowych i wniosków socjalnych składanych z
powołaniem się na stan zdrowia), a także tylko za Pani/Pana zgodą numer telefonu i adres
mail.
IV.

Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe Związek może udostępniać podmiotom uprawnionym do
uzyskania Pani/Pana danych w związku z członkostwem w Związku (np. pracodawca,
Państwowa Inspekcja Pracy), podmiotom współpracującym ze Związkiem (np.
towarzystwa ubezpieczeniowe) lub innym podmiotom uprawnionym do uzyskania

danych na podstawie przepisów prawa (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd
Skarbowy).
V.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Związek nie będzie przekazywać Pani/Pana danych poza teren Polski.
VI.

Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania Pani/Pana członkowstwa w
Związku, chyba że ze względu ma podejmowane przez Panią/Pana czynności w ramach
działalności związkowej przepisy prawa wymagały będą innego okresu przechowywania
Pani/Pana danych.
VII.

Twoje prawa.

Przysługuje Pani/Panu :
a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) Prawo do usunięcia danych.
Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Związek przetwarzał
Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, aby Związek je usunął,
d) Ograniczenia przetwarzania danych
Może Pani/Pan zażądać, aby Związek ograniczył przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z
Panią/Pana działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem Związek ma nieprawidłowe dane na
Pani/Pana temat lub Związek przetwarza je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan,
żeby Związek je usunął, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem
przetwarzania danych,
e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych :
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/Pan także prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w
celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest Związkowi
niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do
sprawowania powierzonej Związkowi władzy publicznej. Powinna Pani/Pan wtedy
wskazać Związkowi Pani/Pana szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem
uzasadnia zaprzestanie przez Związek przetwarzania objętego sprzeciwem. Związek
przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Związek wskaże, że
podstawy przetwarzania przez Związek Pani/Pana danych są nadrzędne wobec
Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są Związkowi niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
f) Prawo do przenoszenia danych :
Ma Pani/Pan prawo otrzymywać od Związku w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”)

dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które mi Pani/Pan dostarczył na podstawie
umowy lub Pani/Pana zgody. Może Pani/Pan też zlecić Związkowi przesłanie tych
danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważa Pani/Pan, że Związek przetwarza Pani/Pana dane niezgodnie z prawem,
może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
h) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych
osobowych, które Związek przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie
zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie pod adres mail
siedziba@zzkimkm.pl , zadzwonić pod numer 42 672 16 35, 42 672 16 39 lub udać
się do siedziby Związku. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień
będziemy musieli zweryfikować Pani/Pana tożsamość.
VIII.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

Podanie przez Pani/Pana danych jest dobrowolne. Jeśli jednak nie poda Pani/Pan danych lub
ich nie zaktualizuje, Związek nie będzie mógł w pełni realizować wobec Pani/Pana swoich
statutowych zadań.

