Deklaracja
Członka zwyczajnego
Dane teleadresowe
Imię i nazwisko * ___________________________________________________________________
PESEL * _____________________________________________________________________________
Stanowisko lub wykonywany zawód * _______________________________________________
Adres do korespondencji * _________________________________________________________
E-mail * ____________________________________________________________________________
Telefon* ____________________________________________________________________________

Interesuje mnie
□ Prawo pracy w kontekście pracy delegowania pracowników

□ Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE i EOG

□ Delegowanie pracowników do państw: ______________________________________
□ Delegowanie pracowników w branżach: _____________________________________
□ Inne tematy: _________________________________________________________________

Plac Wolnica 13/10
31-060 Kraków

labourinstitute.eu
KRS 0000480239 | NIP 6762470670

Moje oczekiwania wobec Stowarzyszenia
□ Interwencje i porady prawne

□ Organizacja szkoleń i warsztatów

□ Promowanie mobilności pracy i usług w Unii Europejskiej
□ Ochrona praw pracowników delegowanych

□ Zwalczanie zjawiska nieuczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami
□ Zwalczanie zjawiska handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa

□ Forum dialogu pracodawców, związków zawodowych, nauki i administracji
□ Reprezentowanie interesów pracodawców
□ Reprezentowanie interesów pracowników

□ Piętnowanie przypadków dyskryminacji i protekcjonizmu

□ Walka ze zjawiskiem handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa
□ Walka z nieuczciwą konkurencją między przedsiębiorstwami
□ Organizacja Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy
□ Wymiana wiedzy, doświadczeń pomiędzy Członkami

□ Inne: _________________________________________________________________________

Deklaruję
□ Chęć przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze Członka zwyczajnego *
□ Przestrzeganie Statutu i uchwał Stowarzyszenia *

□ Wspieranie Stowarzyszenia w ustalonym wzajemnie zakresie i formie *

Skąd wiem o Stowarzyszeniu? * ____________________________________________________

Data i podpis*
* - pola obowiązkowe

Plac Wolnica 13/10
31-060 Kraków

labourinstitute.eu
KRS 0000480239 | NIP 6762470670

Informacja o sposobie wnoszenia
opłat przez Członka zwyczajnego
Imię i nazwisko * ___________________________________________________________________

PESEL * _____________________________________________________________________________

Opłaty na rzecz Stowarzyszenia wnosić będę: *
□ osobiście
□ w moim imieniu opłaty wnosić będzie:

Pełna nazwa organizacji * ___________________________________________________________
NIP / VAT EU * ______________________________________________________________________
Adres * _____________________________________________________________________________

Data i podpis*

Plac Wolnica 13/10
31-060 Kraków

labourinstitute.eu
KRS 0000480239 | NIP 6762470670

Klauzula
informacyjna
RODO
W związku z tym, że od 25.05.2018 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (tzw. „RODO”), szanując Pani/Pana prywatność, jak również dbając o to, aby wiedziała Pani/wiedział Pan kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą
Pani/Panu to ustalić.

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Europejski Instytut Mobilności Pracy ( „Stowarzyszenie”, „ADO”).

2.

Nie mamy obowiązku powoływać Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich
sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail kontakt@inicjatywa.eu.

3.

Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach i na następujących podstawach:

a.

podane w deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia lub później są przetwarzane
dla celów Stowarzyszenia realizowanych przez zrzeszanie osób deklarujących
członkostwo w Stowarzyszeniu i realizację jego celów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b RODO (Członkostwo);

b.

podane w deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia lub później są przetwarzane w
celu realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa o stowarzyszeniach oraz przepisów rachunkowych, w tym dotyczących archiwizowania dokumentów księgowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Nasz obowiązek);
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c.

podane w deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia lub później są przetwarzane w
celu realizacji Pani/Pana uprawnień i obowiązków w Stowarzyszeniu związanych z
Pani/Pana statusem w Stowarzyszeniu, tj. na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
d RODO (Ochrona Pani/Pana żywotnych interesów);

d.

ewentualnego dochodzenia roszczeń członków stowarzyszenia lub obrony przed
takimi roszczeniami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Nasz prawnie uzasadniony interes); Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości
podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam roszczeń w stosunku do Pani/Pana, ewentualnej obrony przed roszczeniami, które Pani/Pan może w stosunku do nas skierować;

e.

w celu informowania i promowania działalności Stowarzyszenia, co stanowi nasz
prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4.

Aby przyjąć Panią/Pana do Stowarzyszenia wymagamy podania przez Panią/Pana danych identyfikacyjnych i danych kontaktowych (jeżeli ich Pani/Pan nie poda, nie będziemy mogli rozpocząć procedury przyjmowania Pani/Pana do Stowarzyszenia). W
ten sposób wchodzimy w posiadanie Pani/Pana danych osobowych podanych przed
rozpoczęciem członkostwa w Pani/Pana deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia,
przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał jego władz. Dane te będziemy przetwarzać na potrzeby przyjęcia Pani/Pana w poczet członków Stowarzyszenia i w czasie członkostwa w Stowarzyszeniu. Po przyjęciu do Stowarzyszenia wchodzimy w
posiadanie innych Państwa danych. Tak na przykład, jeśli dokonacie Państwo zapłaty
składki członkowskiej przelewem bankowym albo gdy zdecyduje się Pan/Pani wesprzeć Stowarzyszenie finansowo, uzyskamy dane o numerze Państwa rachunku bankowego. Uzyskamy Pani/Pana dane także wtedy, gdy zdecyduje się Pani/Pan udzielić
Stowarzyszeniu wsparcia rzeczowego. Gdy zmieni Pani/Pan adres zamieszkania i
poda nowe dane adresowe, uzyskamy informację o zmianie Pani/Pana adresu z podanego w stosownej deklaracji na inny. Pojawienie się tych danych u nas jest konsekwencją nabycia przez Panią/Pana członkostwa w Stowarzyszeniu i wykonywania
przez Panią/Pana obowiązków oraz uprawnień wynikających ze stosunku członkostwa. Możemy zwrócić się do Pani/Pana o dodatkowe dane (np. dane biograficzne,
wizerunek), które będziemy przetwarzać za Pani/Pana zgodą i zgodnie z jej treścią.
Możemy posłużyć się Pani/Pana danymi m.in. zlecając wytworzenie imiennego certyfikatu członkowskiego. Za Pani/Pana zgodą możemy także publikować notkę biograficzną, w przypadku członków honorowych i wspierających wraz z uzasadnieniem
decyzji o nadaniu godności członka honorowego, relacje filmowe/zdjęciowe z wydarzeń w naszych materiałach, na naszej stronie internetowej bądź w mediach społecznościowych.

5.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do
przenoszenia danych.

6.

Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z
Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu.

7.

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu
prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

8.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, jak również
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podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, kadrowe,
usługi konsultingowe lub audytowe, usługi kurierskie, przewozowe lub pocztowe,
szkoleniowe jak również zleceniobiorcy, nasi klienci, kontrahenci oraz ich przedstawiciele (w tym członkowie wspierający, sponsorzy).
9.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym jest Pani/Pan kandydatem na członka oraz w okresie członkostwa w Stowarzyszeniu. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach nie zawiera katalogu przesłanek utraty statusu członka stowarzyszenia, pozostawiając tę kwestię do określenia w samym statucie organizacji. Zgodnie
ze statutem Stowarzyszenia utrata członkostwa następuje m.in. na skutek rezygnacji
zgłoszonej na piśmie, skreślenia z rejestru członków przez zarząd wobec niepłacenia składek przez okres powyżej dwóch lat, po uprzednim pisemnym wezwaniu
członka do ich uiszczenia jak i z chwilą wykluczenia członka uchwałą zarządu za nieprzestrzeganie postanowień statutu lub działania na szkodę stowarzyszenia. Po
ustaniu członkostwa będziemy przetwarzać Pani/Dane z deklaracji do upływu
okresu, w którym jesteśmy zobowiązani archiwizować dokumenty związane z członkostwem lub przedawnienia naszych wzajemnych roszczeń (w zależności od tego,
która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później). Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu wycofania zgody, ustania członkostwa lub
innej przyczyny wskazanej przy wyrażaniu zgody.

10.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.

W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

12.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Jeżeli zaistniałaby taka konieczność, w szczególności w przypadku utrzymywania relacji z kontrahentami spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzupełniająca informacja w
tym zakresie zostanie Pani/Panu przekazana oddzielnie.

13.

Jeżeli podacie nam Państwo dane osobowe członków swoich rodzin, również dla
tych danych będziemy ADO. Poprzez podanie przez Państwa danych członków rodziny zobowiązują się Państwo poinformować ich o ww. informacjach, w szczególności, o tym, kto jest administratorem ich danych, jakie dane zostały przez Państwa
nam podane oraz w jakim celu zostały podane. Podstawą przetwarzania przez nas
tych danych będzie żywotny interes tej osoby. Proszę nie zapomnieć również poinformować o danych wskazanych w ostatnich dwóch punktach.
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