DEKLARACJA
przystąpienia do Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej


Ja……………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)                                                       

zatrudniony(a) w ………………………….	, na stanowisku..................................................

Na podstawie art. 3 Statutu Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej, deklaruję chęć wstąpienia do Związku.

Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Związku oraz uiszczania składek członkowskich w wysokości określonej przez Zjazd Krajowy.

Jednocześnie oświadczam, ze wyrażam zgodę na potrącenie należnych składek z mojego wynagrodzenia na rzecz Związku zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w wysokości określonej przez Zjazd Krajowy, tj. 0,5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto, nie więcej niż 40 złotych miesięcznie.

Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 (RODO), informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, mający siedzibę przy ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, NIP 5262461650 , Kontakt: biuro@prokuratura-zz.pl

Państwa dane osobowe ( tzw. zwykłe) w zakresie wskazanym w przepisach prawa będą przetwarzane w celu przystąpienia do Związku na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
Klauzula informacyjna w pełnym brzmieniu dostępna na stronie www.prokuratura-zz.pl w zakładce „ochrona danych osobowych” 

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH 
wskazanych poniżej w następujących celach:

przystąpienia do ZZPiPP RP na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
	zgoda na przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane o miejscu pracy, uprawnieniach zawodowych i zajmowanym stanowisku służbowym.

przez Administratora, którym jest Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, mający siedzibę przy ul. Postępu 3 , 02-676 Warszawa, NIP 5262461650.


Jednocześnie oświadczam, że powyższa zgoda ma charakter całkowicie dobrowolny i nie zostałem/am do jej wyrażenia w żaden sposób przymuszony/a. 


(miejscowość)	(data)	(podpis)
Decyzja Prezydium Rady Okręgowej
Na podstawie art. 3 ust. 2  Statutu Rada Okręgowa Związku Zawodowego Prokuratorów i  Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej
przyjmuje / nie przyjmuje
	
 				(imię i nazwisko)
w poczet członków Związku
(miejscowość)                                  (data)	                     (podpis Przewodniczącego RO)


