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Wypełnioną i podpisaną deklaracją wyślij na adres: wniosek@wBREw.org

Uchwałę o przyjęciu w poczet członków prześlemy na wskazany adres.


Wśród przywilejów statutowych jest także dostęp do listy dyskusyjnej, dostępnej TUTAJ.


DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Ja, niżej podpisana/podpisany, deklaruję 

przystąpienie do Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw”. 


Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z postanowieniami 
Statutu Związku i zobowiązuję się do ich przestrzegania.


Oświadczam jednocześnie, że należę do grona osób 
wykonujących pracę zarobkową.

Deklaruję, że:

chcę płacić składki członkowskie, gdy taki 
obowiązek zostanie wprowadzony, wybierać i 
być wybieranym do władz Związku i zostać 
Członkiem Zwyczajnym OZZS „wBREw”, 
korzystając z pełnej ochrony związkowej, 
wynikającej ze stosownych przepisów i Statutu 
Związku

nie chcę płacić składek członkowskich, ani 
korzystać z praw wyborczych do władz 
Z w i ą z k u , w p r a c a c h Z w i ą z k u c h cę 
uczestniczyć jako Członek Sympatyk OZZS 
„wBREw”, korzystając z pełnej ochrony 
związkowej wynikającej ze stosownych 
przepisów i Statutu Związku

nazwisko

imię (imiona) PESEL

adres zamieszkania – miejscowość kod pocztowy

ulica nr domu nr lokalu

numer telefonu komórkowego adres poczty elektronicznej (e-mail)

wykształcenie (podstawowe, zawodowe. średnie, licencjackie, wyższe)

co robisz zawodowo?

Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji członkowskiej dla potrzeb niezbędnych do 
członkostwa w Ogólnopolskim Związku Zawodowym wBREw zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 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.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu 
komórkowego informacji marketingowych oraz zapytań ankietowych od Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

Samozatrudnionych „wBREw”

data zgłoszenia podpis

DATA DECYZJA KKZ „wBREw” NR UCHWAŁY PODPIS KKZ „wBREw”

mailto:wniosek@wBREw.org
https://groups.google.com/g/ozzs_wbrew
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Klauzula informacyjna dla osoby przystępującej do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych 
„wBREw” 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia PEiR (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 od 
dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że

1.	 Administratorem Pani/a danych osobowych jest Ogólnopolski Związek Samozatrudnionych „wBREw” z siedzibą w 

Poznaniu, przy ul. Żbikowej 14, www.wbrew.org, tel. +48 501 01 01 01

2.	 W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych, w tym skorzystania z przysługujących praw i wycofania 

zgody, można kontaktować się z Administratorem na adres e-mail: rodo@wbrew.org

3.	 Pani/a dane będą przetwarzane w następujących celach:


-	 rozpatrzenia deklaracji przystąpienia, a następnie członkostwa w Związku na podstawie deklaracji członkowskiej 
oraz zaakceptowanego statutu Związku (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przez okres członkostwa, a następnie do czasu 
ustania wzajemnych roszczeń,


-	 rozliczania składek członkowskich, jeśli takie zostaną wprowadzone, w związku z przynależnością do Związku 
oraz obowiązkami wynikającymi z przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO) przez okres 
członkostwa, a następnie przez 5 lat licząc od kolejnego roku, w którym nastąpiła wpłata składki,


-	otrzymywania drogą elektroniczną informacji o organizowanych przez Związek wydarzeniach i innych działaniach 
na podstawie Pani/a zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody,


-	otrzymywania drogą elektroniczną informacji o produktach i usługach innych podmiotów związanych z 
promowaniem wiedzy na podstawie Pani/a zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane będą przetwarzane do czasu 
wycofania zgody,


-	otrzymywania drogą elektroniczną, w tym na podany numer telefonu komórkowego, informacji marketingowych 
oraz zapytań ankietowych od Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw”


-	 rozliczenia darowizny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku wyrażenia zgody publicznego podziękowania za 
przekazane środki (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przez 5 lat licząc od kolejnego roku, w którym nastąpiła darowizna,


-	w związku ze wzajemną obroną przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. 
f RODO), do czasu przedawnienia roszczeń.


4.	 Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na 
przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem. 


5.	 Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na 
mocy przepisów prawa. Na podstawie Pani/a zgody dane mogą być także udostępnione partnerom 
Stowarzyszenia.


6.	 Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). 
Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na 
przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do 
wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy 
przetwarzania. 


7.	 Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do 
Prezesa UODO (uodo.gov.pl).



