
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12 z dnia 11.05.2018 r.    

       Zarządu Związku Zawodowego „KADRA” KWK „Jas-Mos” 

 

REGUŁY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Związku Zawodowego „KADRA” KWK „Jas-Mos”,  

  ul. Górnicza 1, Jastrzębie-Zdrój, numer NIP: 633-19-58-579, REGON: 272954763 

KRS: 0000000699,  

dotycząca Państwa danych osobowych 

 

realizująca wymogi 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; dalej jako: „RODO”) 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Zawodowy „KADRA” KWK 

„Jas-Mos”, ul. Górnicza 1, Jastrzębie-Zdrój, numer NIP: 633-19-58-579, REGON: 

272954763 (zwany dalej Administratorem). 

2. W zależności od udzielonych przez Państwa zgód i istniejących obowiązków prawnych, 

Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

a,  b) c) i f) RODO w celu: 

a) prowadzenia działalności statutowej Związku Zawodowego „KADRA” KWK „Jas-

Mos”.. na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO1): 

b) ochrony praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w Związku pracowników, 

emerytów i rencistów wobec: pracodawcy, organów władzy i administracji 

państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz innych pracowników, emerytów 

i rencistów, ponieważ jest to niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub 

żywotnych interesów innej osoby, w tym do racjonalnego  zatrudniania  oraz  

prawidłowego  kształtowania  praw  i  obowiązków  stron wynikających ze stosunku 

pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pracowniczych, bezpieczeństwa, 

higieny i kultury pracy, warunków pracy, świadczeń socjalnych, ochrony zdrowia i 

zatrudnienia w warunkach szkodliwych dla zdrowia, świadczeń z ubezpieczenia 

społecznego, w tym emerytalno – rentowych, warunków bytowych i kosztów 

                                                      
1 Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) 



utrzymania, popierania  i  inicjowania  wszelkich  działań zmierzających  do  

podnoszenia  kwalifikacji zawodowych, oddziaływanie na rzecz ochrony praw  

pracowniczych,  praw  i  wolności  obywatelskich, umacniania  solidarności  w  

stosunkach wzajemnych  i  zabezpieczenia  praworządności, podejmowania  działań  

w  zakresie  podnoszenia  rangi  zawodowej  członków  Związku. (podstawa z art. 6 

ust. 1 lit. d RODO) 

c) ochrony praw pracowniczych i trwałości zatrudnienia oraz do ochrony Twoich 

żywotnych interesów, ponieważ jest to niezbędne do wykonywania zadań, które 

realizujemy w interesie publicznym i pracowniczym. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d i e 

RODO);  

d) Marketingu bezpośredniego usług i działalności Związku Zawodowego „KADRA” 

KWK „Jas-Mos” - administratora, w czasie trwania umowy, a także po jej 

zakończeniu, w celu przedstawienia oferty usług Administratora i ich warunków – 

podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora lub 

Państwa zgoda, 

e) Wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych – podstawą prawną 

przetwarzania jest przepis prawa, w tym ustawy ordynacja podatkowa i ustawy 

dotyczące poszczególnych podatków, 

f) Dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z zawartych z Państwem 

umowami (w wypadku jej zawarcia) – podstawą prawną przetwarzania jest 

uzasadniony interes administratora lub przepis prawa (kodeks cywilny), 

3. Administrator dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych 9jeśli 

istnieje i jest wymóg) , w szczególności dokonuje ich profilowania (tj. wykorzystania 

danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w 

szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osoby fizycznej, jej sytuacji 

ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, 

zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się w celu spersonalizowania oferty dla 

Państwa oczekiwań) 

4. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne. Jest również całkowicie 

dobrowolne w zakresie ich przetwarzania w celu marketingowym: 

a) w celu zawarcia potencjalnej umowy o świadczenie usług turystycznych na podstawie 

Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

5. Przysługuje Państwu także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w 

celu marketingowym. 



6. Państwa dane są przetwarzane przez administratora dla poszczególnych celów 

odpowiednio z upływem terminu: 

a. wymaganego przepisem prawa, w szczególności prawa cywilnego i podatkowego 

b. istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, 

c. przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy świadczenia usług przez 

Administratora, 

d. obowiązywania udzielonej przez Państwa zgody. 

7. Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie: 

a. Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 

b. Podmiotom upoważnionym przez administratora wyłącznie w interesie administratora 

i na jego rzecz na podstawie zawartej umowy i w granicach tam określonych, w 

szczególności zewnętrznym dostawcom usług, 

c. Innym podmiotom na podstawie wyraźnie udzielonej przez Państwa zgody. 

8. Państwa dane osobowe będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub 

podmiotów posiadających siedzibę na terenie państw obcych. 

9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, poprawiania danych lub ich przenoszenia, 

a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, 

żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo 

wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie 

oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania. 

10. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych 

osobowych przez Administratora danych mogą Państwo skontaktować się z 

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (Inspektorem Danych Osobowych 

Administratora) poprzez adres e-mail: poczta@zzkadra.j-bie.pl 

11. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po nowelizacji ustawy o ochronie 

danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 


