
 
 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 

1. Ja niżej podpisany/a deklaruję wstąpienie do Związku Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników 

Bibliotek „Bibliotekarze Polscy”. Oświadczam, że będę przestrzegał postanowień Statutu Związku,  

w szczególności zobowiązuję się do regularnego opłacania składek członkowskich. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie poniższych danych osobowych w związku z realizacją celów 

statutowych ZZBiPB „Bibliotekarze Polscy”. 

3. Potwierdzam, że otrzymałem klauzulę informacyjną zgodną z tzw. RODO, stanowiącą załącznik do 

Deklaracji. 

 

Imię i nazwisko………………………………………………PESEL………………………. 

Adres ………………………………………………………………………………………… 

Telefon…………………………… e-mail ………………………………………………….. 

Zakład pracy (nazwa i adres) ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Data ……………………  podpis…………………………………… 

 

Przyjęto do organizacji ……………………………………………………………………… 

nazwa organizacji zakładowej (międzyzakładowej) 

uchwałą nr………………. 

………………………….. 

Podpis  

 

Ustanie członkostwa (przyczyna) 

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

……………………………………………………………………………dnia ……………… 

 

………………………….. 

Podpis  



 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych 

przez Związek Zawodowy Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek  

„Bibliotekarze Polscy” 

 

 

Na podstawie przepisów 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 uchwalenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej 

RODO, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Zawodowy Bibliotekarzy i Pracowników 

Bibliotek „Bibliotekarze Polscy” z siedzibą w Warszawie przy ul. M. Kopernika 36/40, KRS 0000316759 

NIP: 521-354-88-59, REGON: 141777995.  

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji działań statutowych ZZBiPB „Bibliotekarze 

Polscy”, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, 

wskazanych w pkt 2. 

4. W związku z przetwarzaniem przez ZZBiPB „Bibliotekarze Polscy” Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu: 

 prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), 

ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, 

 prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, 

iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.  

5. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać pisemnie pocztą, na adres 

wskazany w pkt 1.  


