
 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 

Ja niżej podpisany(a)  …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Zatrudniony(a) w        …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Na stanowisku             …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Zamieszkały(a)             …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Urodzony(a)                 ……………………………………  Pesel:  ……………………………………………………….. 
 
Deklaruję wstąpienie do NSZZ ”Solidarność”-80 od dnia:  ……………………………………………….. 
 
Zapoznałem się ze Statutem NSZZ „Solidarność”-80 powstałym w wyniku Porozumień 
Sierpniowych z 1980 roku i uzupełnionym na kolejnych Krajowych Zjazdach Delegatów 
NSZZ „Solidarność”-80. 
 
Jednocześnie deklaruję wpłacanie składki członkowskiej wynikającej z przynależności do 
NSZZ „Solidarność”-80 w wysokości 1% od dochodu brutto. 
 
 
Data  …………………………………………………                          Podpis  …………………………………………....... 
 

✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OŚWIADCZENIE DLA DZIAŁU FINANSOWEGO 
 

Imię i nazwisko  …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Wyrażam zgodę na potrącanie z moich poborów kwoty stanowiącej miesięczną składkę na 
rzecz NSZZ „Solidarność”-80 w wysokości 1% od dochodu brutto. 
 
Data  …………………………………………………                         Podpis  ……………………………………………….. 
 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ – 80” z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Pawliczka 1, kod 
pocztowy: 41-800 Zabrze 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: Dąbrowa Górnicza ul. Koksownicza 1, kod 
pocztowy 42- 523, telefon 32 7575055. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na organizacji w zakresie ochrony 
socjalnej, na podstawie art.6 ust.1 lit. C, oraz art.9 ust.2 lit. B 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 osobowych) 

4. MOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ – 80” nie będzie przekazywała Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich. 
5. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczenia przetwarzania. 
6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące  z MOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ – 80”  w zakresie 

świadczenia na jej rzecz usług. 
7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub/i okres czasu wymagany 

przepisami prawa podatkowego. 
8. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawiki 2. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przyznania ulgowych świadczeń i usług oraz dopłat a także ustalenia ich wysokości. 


