
 

 

 

............................. 

   (pieczęć ROD) 

 

A N K I E T A 
 

Członka Zarządu ROD*) Komisji Rewizyjnej ROD*) 

 

1. Imię i nazwisko ................................................................... Działka 

Nr.............. 

 

2. Data urodzenia ................................................................................... 

 

3. Adres zamieszkania .......................................................................................... 

 

4. PESEL ...............................      Telefon........................................... 

 

5. Dotychczas pełnione funkcje w PZD ................................................................ 

 

................................................................................................................................. 

 

6. Obecnie pełniona funkcja ................................................................................. 

 

7. Członek PZD od ..............................................  

 

8. Posiadane odznaczenia związkowe, rok nadania .............................................. 

 

................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 
 

Potwierdzam otrzymanie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych zawartych w 

niniejszej ankiecie  

 

        

        .............................................. 

            (podpis wypełniającego) 

.................................., dnia .............................. 

 

*) niepotrzebne skreślić 

 
 

 



dla członka organu PZD w ROD (zarządzie, komisji rewizyjnej) 

  

 

Zawiadomienie członka organu PZD, od którego pozyskano dane osobowe  

 

Zgodnie z art. 13 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… (RODO) przekazujemy informacje dot. przetwarzania Pana danych 

osobowych (dalej „danych”): 

1. Administrator danych: Polski Związek Działkowców – Okręgowy Zarząd PZD 

…………………………………………..…:  ul. ……………………….…………………….  

00-000 …………………………………. tel. …………………email: 

…….…………………… 

2. Cel przetwarzania danych: realizacja celów statutowych PZD, w tym 

ewidencjonowanie osób będących członkami organów PZD w ROD oraz 

utrzymywanie kontaktów z ROD i członkami organów PZD w ROD. 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit b) i f) RODO.  

4. Prawnie uzasadnione interesy administratora: konieczność zapewnienia realizacji 

praw i obowiązków wynikających ze stosunku członkostwa w organie PZD 

5. Odbiorcy danych: organy jednostek organizacyjnych PZD, organy administracji 

publicznej, kontrahenci PZD.  

6. Okres, przez który dane będą przechowywane: przez okres pełnienia funkcji  wyjątek 

w zakresie imienia, nazwiska, pełnionej funkcji, nazwy jednostki organizacyjnej PZD 

właściwej ze względu na pełnienie funkcji – bezterminowo.  

7. Osoba, której dotyczą dane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do 

swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, a także ich przeniesienia; 

8. Osoba, której dotyczą dane, może wnieść skargę na niezgodność przetwarzania tych 

danych z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych będzie odmowa 

nawiązania stosunku członkostwa w organie PZD.   

10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji na 

podstawie uzyskanych danych. 

 


