OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PEŁNOMOCNIKÓW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Regon: 017171292; NIP: 5262744520
BIURO ZARZĄDU GŁOWNEGO

ul. Paprykowa 12 lok. pok. nr 3, 81-591 GDYNIA
www.zgospoin.com.pl; e-mail: zgospoin@zgospoin.com.pl

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Proszę o przyjęcie mnie na członka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników
Ochrony Informacji Niejawnych.
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………...
Data urodzenia………………………………………….., Pesel: ………………………………
Dokładny adres zamieszkania:
…………………………………………………………………………………………………..
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania oraz nr telefonu i e-mail)

Dokładny adres miejsca pracy:
…………………………………………………………………………………………………..
(nazwa podmiotu gospodarczego, kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu oraz nr telefonu i e-mail)

Zajmowane stanowisko
.………………………………………………………………………………………..
Wykształcenie …………………………………
Poświadczenie bezpieczeństwa
nr …………………. z dnia …………………. wydane przez ………………………………
Zaświadczenia o przeszkoleniu
nr …………………. z dnia …………………. wydane przez ………………………………
Oświadczam, że Statut Stowarzyszenia jest mi znany i zobowiązuję się do jego ścisłego
przestrzegania.
Do deklaracji załączam:
1. Kopię poświadczenia bezpieczeństwa,
2. Kopię zaświadczenia o przeszkoleniu,
3. Zdjęcia – 2 szt.
Potwierdzam zgodność w/w danych osobowych z rzeczywistymi oraz potwierdzam, że
zapoznałem/am się z zasadami przetwarzania danych osób fizycznych zawartymi w
komunikacie dołączonym do niniejszej deklaracji.
Data …………………………..

Podpis ………………………..

mBANK ODDZIAŁ KORPORACYJNY WARSZAWA ul. Królewska 14 00-950 WARSZAWA
Nr konta: 75114010100000235613001001

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PEŁNOMOCNIKÓW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Regon: 017171292; NIP: 5262744520
BIURO ZARZĄDU GŁOWNEGO
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KOMUNIKAT DLA CZŁONKÓW OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA PEŁNOMOCNIKÓW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Stowarzyszenie dysponuje, że:
1) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych - siedziba: 81-591 Gdynia, ul. Paprykowa 12 lok. nr 3
(zwane dalej OSPOIN), Regon: 017171292; NIP: 5262744520, tel.573554010 e-mail: zgospoin@zgospoin.com.pl, jest
Administratorem Danych, w których posiadanie weszło wskutek:
wykonywania swoich statutowych zadań wobec członków OSPOIN oraz osób utrzymujących z naszym Stowarzyszeniem stałe
•
kontakty,
utrzymywania korespondencji oraz merytorycznej obsługi przesyłanych do nas wniosków i postulatów,
•
wykonywania zawartych umów lub czynności przedumownych z określonymi osobami,
•
dokumentowania operacji gospodarczych.
•
2) Podanie przez Panią / Pana danych OSPOIN jest dobrowolne, niemniej ich niepodanie uniemożliwi przyjęcie Pani / Pana w poczet
członków Stowarzyszenia.
3) OSPOIN przetwarza dotyczące Pani / Pana dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:
w celu wykonania zadań określonych przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz Statutu
•
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych, w tym obsługi spraw członków i osób
utrzymujących z OSPOIN stałe kontakty (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO),
w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz w celach wynikających
•
z postanowień zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy na podstawie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości
•
i przepisów prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa
prawna: art. 6 ust 1 lit. b, c RODO);
w celu dokumentowania działań związanych z organizacją przez OSPOIN szkoleń, warsztatów szkoleniowych i innych wydarzeń,
•
co stanowi uzasadniony interes Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych członków OSPOIN, osób utrzymujących ze Stowarzyszeniem stałe kontakty,
•
dla potrzeb kontaktowania się z nimi w sprawach szkoleń, warsztatów szkoleniowych i innych wydarzeń, realizacji ich wniosków,
reklamacji i postulatów, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
w celu promowania działalności OSPOIN, jego działań i inicjatyw (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f
•
RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej);
w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na
•
zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie
•
uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4) Dotyczące Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez OSPOIN, w tym profilowaniu.
5) Osobom, których dane OSPOIN przetwarza przysługują prawa:
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
•
sprostowania (poprawiania) danych,
•
usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
•
do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
•
do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
•
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
•
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
•
6) OSPOIN przechowywało będzie Państwa dane osobowe:
przez okres niezbędny do obsługi spraw członków i osób utrzymujących ze Stowarzyszeniem stałe kontakty;
•
przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez
•
okres do 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń;
w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych przez okres do
•
czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca
okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby - w razie wycofania przez nią zgody - (przy braku innej
•
podstawy prawnej przetwarzania), bądź zgłoszenia sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach określonych
w deklaracji zgody.
Ponadto, przez 3 lata będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów związanych z wykazaniem faktów na
wypadek ewentualnych roszczeń dotyczących nieprawidłowego przetwarzania przez nas danych osobowych.
7) Dotyczące Pani / Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania
publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, jak również podwykonawcom związanym z OSPOIN umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych,
np. podmioty wykonujące na rzecz Stowarzyszenia usługi informatyczne, biuro rachunkowe.
8) Administrator Danych deklaruje że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
9) W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z OSPOIN wykorzystując dane kontaktowe wskazane
w pkt. 1 niniejszej „Informacji”.
Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych
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DEKLARACJA ZGODY
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych mojego
numeru telefonu i adresu e-mail, zawartych w niniejszej deklaracji członkowskiej, jako informacji niezbędnych dla statutowych celów
Stowarzyszenia, w tym przekazywania mi informacji o zebraniach, szkoleniach, warsztatach szkoleniowych i innych wydarzeniach
organizowanych przez Stowarzyszenie.
Przyjmuję do wiadomości, że zgoda udzielona w zadeklarowanym wyżej celu może być przeze mnie wycofana w każdym czasie. Ewentualne
wycofanie przeze mnie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator Danych
dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wycofanie zgody nastąpić może w każdym czasie i w dowolnej formie, w tym: korespondencyjnie – przesyłając stosowne oświadczenie na
adres: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych - siedziba: 81-591 Gdynia, ul. Paprykowa 12 lok. nr 3
lub drogą elektroniczną - przesyłając stosowne oświadczenie na adres: e-mail: op@zgospoin.com.pl.

Data ………………………….

Podpis ………………………….

mBANK ODDZIAŁ KORPORACYJNY WARSZAWA ul. Królewska 14 00-950 WARSZAWA
Nr konta: 75114010100000235613001001

