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ДЕКЛАРАЦІЯ ЧЛЕНСТВА 
Я, нижчепідписаний, цим заявляю, що приєднуюся 
до Національної профспілки самозайнятих "wBREw". 
Я заявляю, що ознайомився з положеннями Статуту 

та зобов’язуюся їх дотримуватися. 
Водночас я заявляю, що належу до групи людей, які 

виконують оплачувану роботу.  

Я заявляю, що: 

Я хочу сплачувати членські внески, коли таке 
зобов’язання буде запроваджено, обирати та бути 
обраним до керівних органів Асоціації та стати 
звичайним членом ОЗЗС "wBREw", користуючись 
перевагами повного профспілкового захисту, 
відповідно до нормативних актів та Статуту 
Асоціації 

Я не хочу сплачувати членські внески або 
користуватися правом голосу в керівних органах 
Асоціації, я хочу брати участь у роботі Асоціації як 
член-симпатик ОЗЗС "wBREw", користуючись 
перевагами повного профспілкового захисту, 
відповідно до нормативних актів та Статуту 
Асоціації 

  

 

Прізвище 

  

імена PESEL 

  

місце проживання - місто Поштовий індекс 

   

Вулиця номер будинку квартира № 

  

Номер мобільного телефону адреса електронної пошти (e-mail) 

 

освіта (початкова, професійно -технічна, середня, бакалаврська, вища) 

 

чимзаймаєшся професійно 

Я даю згоду на обробку моїх персональних даних, що містяться в декларації про членство, для цілей членства у Польській 
національній профспілці wBREw відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 

квітня 2016 р. про захист осіб щодо обробки персональних даних та вільного переміщення таких даних, а також 
скасування Директиви 95/46 / ЄС. 

Я погоджуюся отримувати електронними засобами на електронну адресу або номер мобільного телефону, надані мною, 
маркетингову інформацію та опитування від Національної профспілки самозайнятих "wBREw" 

  

data zgłoszenia/ дата подачі/ дата приєднання Podpis/ Підпис 

Надішліть заповнену та підписану декларацію на адресу: application@wBREw.org 
Ми надішлемо резолюцію про прийняття членів на вказану адресу. 

Серед передбачених законом привілеїв також є доступ до списку розсилки, що доступний ТУТ. 

DATA DECYZJA KK „wBREw” NR UCHWAŁY PODPIS 
 

mailto:application@wBREw.org


www.wBREw.or 
 

Інформаційний пункт для особи, яка вступає до Національної профспілки самозайнятих "wBREw" 

Відповідно до ст. 13 Регламенту PEiR (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист осіб щодо обробки персональних даних 
та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС, ми хотіли б повідомити вам про це 
1. Адміністратором ваших персональних даних є Польська національна асоціація самозайнятих "wBREw" із 

зареєстрованим офісом у Познані, за адресою: Żbikowa 14, www.wbrew.org, тел. +48501 01 01 01 
2. З питань, що стосуються обробки ваших даних, включаючи реалізацію ваших прав та відкликання згоди, ви можете 

зв’язатися з Адміністратором за адресою електронної пошти: rodo@wbrew.org 
3.  Ваші дані будуть оброблятися для таких цілей: 

− розгляд заяви про приєднання, а потім членства в Асоціації на підставі декларації про членство та затвердженого 
статуту Асоціації (стаття 6 (1) (b) GDPR) на період членства, а потім до припинення взаємних претензій, 

− врегулювання членських внесків, якщо такі є, через членство в Асоціації та зобов’язання, що випливають із правил 
бухгалтерського обліку (Стаття 6 (1) (b) та (b) GDPR) на період членства, а потім протягом 5 років з наступного року, 
у якому виплачується премія, 

− oтримувати в електронному вигляді інформацію про заходи, організовані Асоціацією та інші заходи на основі вашої 
згоди (стаття 6 (1) (а) GDPR), дані будуть оброблятися до відкликання згоди, 

− отримання електронними засобами інформацію про продукти та послуги інших організацій, пов'язані з 
просуванням знань на основі вашої згоди (стаття 6 (1) (а) GDPR), дані будуть оброблятися до відкликання згоди, 

− отримання електронними засобами, у тому числі на наданий номер мобільного телефону, маркетингової 
інформації та запитів опитування від Національної профспілки самозайнятих "wBREw" 

− розрахунок пожертви (Стаття 6 (1) (c) GDPR), а у разі згоди публічно подякувати Вам за передані кошти (Стаття 6 
(1) (a) GDPR), протягом 5 років з наступного року, коли відбулося пожертвування, 

− у зв’язку із взаємним захистом від позовних вимог на підставі законних інтересів (стаття 6 (1) (f) GDPR), доки позови 
не будуть погашені. 

4. Згода на обробку персональних даних може бути відкликана в будь-який час, не впливаючи на обробку, яка мала місце 
до її відкликання. 

5. Одержувачами ваших персональних даних можуть бути лише особи, які мають право на їх отримання відповідно до 
законодавства. На основі вашої згоди дані також можуть бути доступні для партнерів Асоціації. 

6. Ви маєте право вимагати доступу до ваших персональних даних, а також виправляти (виправляти) їх. Ви також маєте 
право вимагати видалення або обмеження обробки, а також заперечувати проти обробки, але тільки в тому випадку, 
якщо подальша обробка не є необхідною для виконання Адміністратором юридичного зобов’язання та немає інших 
переважних правових підстав для обробки. 

7. Ви маєте право подати скаргу на обробку Ваших даних, здійснену Адміністратором, до Президента Управління захисту 
персональних даних (uodo.gov.pl). 

 


