
Deklaracja Członkowska 

Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych w Polsce 

 

Imię i nazwisko:  ............................................................................................................  

Numer wpisu na listę tłumaczy przysięgłych: ……………………………………………… 

Obsługiwany język/i:  .....................................................................................................  

Miejsce zamieszkania:  ..................................................................................................  

Telefon kontaktowy*:  ....................................................................................................  

i/lub adres e-mail*:   ………………………………………………………………………… 

* opcjonalnie 

 

Zwracam się o przyjęcie mnie w poczet członków Związku. Oświadczam, że 

znam statut Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych w Polsce 

i zobowiązuję się do jego przestrzegania, w tym opłacania składek rocznych 

w wysokości 200 zł rocznie płatnych jednorazowo. 

Miejscowość i data:  ................................................... Podpis: ………………………………. 

 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Związek Zawodowy Tłumaczy 
Przysięgłych w Polsce 
 
Administratorem podanych w deklaracji danych osobowych jest Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych 
w Polsce, REGON: 368542983, NIP: 5213798958, KRS: 0000699625 z siedzibą w Warszawie przy ulicy św. 
Bonifacego 92/20, 02-940 Warszawa. Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych, zapraszamy do kontaktu mailowego na adres poczty elektronicznej 
biuro@zztp.pl 
 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: 
 

Lp. Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna 

1 
Rozpatrzenie deklaracji w związku z koniecznością weryfikacji 
spełnienia kryteriów nabycia członkostwa 

Prawnie uzasadniony interes 
Związku 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

2 
Uprawniona działalność Związku, w szczególności realizacja 
celów i zadań statutowych 

Uprawniona działalność Związku 
(art. 9 ust. 2 lit. d RODO w zw. z art. 
6 ust. 1 lit. c i art. 6 ust.1 lit. f RODO) 

3 
Wykonywanie przez Związek obowiązków wynikających z 
przepisów prawa, np. rozliczanie wpłacanych składek 
członkowskich, wykonywanie praw i obowiązków członków 

Obowiązek prawny Związku  
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

4 

Prawnie uzasadniony interes Związku, w szczególności 
przetwarzanie danych w ramach prowadzenia strony 
internetowej, grup na portalach społecznościowych, 
korzystanie z usług biura rachunkowego, usług prawnych, 
kurierskich, pocztowych, obsługa korespondencji mailowej, 
oferowanie programów benefitowych członkom Związku, 
dochodzenie i obrona roszczeń 
 

Prawnie uzasadniony interes 
Związku 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 



5 
Udział w odpłatnych szkoleniach i webinariach na podstawie 
zawartej umowy  

Umowa  
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

6 

Udostępnianie informacji o przynależności do związku 
zawodowego podmiotom przetwarzającym i odrębnym 
administratorom, z którymi Związek nawiązał współpracę, w 
szczególności w ramach oferowanych programów 
benefitowych dla członków Związku 

Zgoda podmiotu danych 
(art. 9 ust. 2 lit. a RODO) 

7 

Wysyłka newslettera Związku, jak również informacji o 
produktach i usługach innych podmiotów związanych z branżą 
tłumaczeniową, w szczególności wiadomości o konferencjach 
i publikacjach. 

Zgoda podmiotu danych  
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

 

Okres przechowywania danych osobowych 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres członkostwa w Związku, a także po jego ustaniu przez okres 6 lat na 
potrzeby archiwizacyjne Związku oraz do momentu przedawnienia roszczeń związanych z płatnością składek członkowskich. 
 

Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być zarówno podmioty przetwarzające, którym Związek powierzy te dane do 
przetwarzania w związku ze świadczonymi przez nie usługami na rzecz Związku, jak i odrębni administratorzy danych 
osobowych, którym Związek udostępni Twoje dane w ramach współpracy i realizacji zadań statutowych. Takimi podmiotami 
mogą być w szczególności firmy świadczące usługi obsługi systemów teleinformatycznych, obsługi finansowo-księgowej, 
obsługi prawnej, usługi kurierskie i pocztowe, podmioty oferujące programy benefitowe dla członków Związku, firmy 
szkoleniowe, dostawcy hostingu. Skontaktujemy się z Tobą w przypadkach, gdy udostępnienie Twoich danych będzie 
wymagało Twojej zgody na ich przekazanie. Ponadto jesteśmy zobowiązani przekazać Twoje dane osobowe kompetentnym 
organom państwa na ich wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym 
interesie Związku. Możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w celach określonych w 
punkcie 6 i 7 tabeli bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się ze Związkiem na podane wyżej dane 
kontaktowe. Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że 
Twoje prawa i wolności zostały naruszone w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Związek. Podanie 
danych osobowych w celach określonych w punktach 1-3  tabeli powyżej jest obowiązkowe ze względu na wymogi wynikające 
z ustawy o związkach zawodowych. Ich niepodanie uniemożliwi nabycie członkostwa oraz wykonywanie praw i obowiązków 
członka Związku. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, ale jeśli ich nie podasz, to uniemożliwi nam to kontakt z Tobą 
w celach określonych w pkt 4 i 5 tabeli oraz oferowanie Ci usług i benefitów, dla których potrzebujemy Twojej zgody zgodnie 
z pkt. 6 i 7 tabeli. W stosunku do Twoich danych nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji. Nie będą one również 
podlegać profilowaniu. 

Oświadczenia zgody 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w 
postaci newslettera oraz zaproszeń na szkolenia i wydarzenia organizowane przez Związek Zawodowy Tłumaczy 
Przysięgłych w Polsce. 

Tak Nie (proszę zaznaczyć odpowiednią opcję) 

 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych w Polsce informacji 
o produktach i usługach innych podmiotów związanych z branżą tłumaczeniową, w szczególności informacji 
o konferencjach i publikacjach. 
 

Tak Nie (proszę zaznaczyć odpowiednią opcję) 

 
Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, wysyłając swoje żądanie na adres e-mail: biuro@zztp.pl 
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail: 
 

− informacji handlowych w postaci newslettera i zaproszeń na szkolenia i wydarzenia organizowane przez 
Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych w Polsce  
  

Tak Nie (proszę zaznaczyć odpowiednią opcję) 
 

– informacji o produktach i usługach innych podmiotów związanych z branżą tłumaczeniową, w szczególności 
informacji o konferencjach i publikacjach   
 

Tak Nie. (proszę zaznaczyć odpowiednią opcję) 
 

 

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

Czytelny Podpis 


