Informacje Zarządu ZZNPL

Zmiana lokalizacji naszej siedziby:
W środę 1go lipca uległa zmianie lokalizacja siedziby ZZNPL (przeprowadzka).
Jesteśmy teraz w magazynie ww. H3 na pierwszym piętrze. Wejście z obu stron
magazynu, korytarz na przestrzał bliżej tylnej ściany magazynu. Od strony H3 wejście
po stalowych schodkach - w pierwszy korytarz w lewo i do końca.

Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek, środa i piątek od 07:00 do 11:00

Informacja o RODO:
Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych przez
Związek Zawodowy Naziemnego Personelu Lotniczego
Na podstawie przepisów 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, zwanego dalej RODO, a także ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZZNPL z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony
Robotników 45C, KRS 0000136821 NIP: 522-23-74-732, REGON: 013197060, e-mail: biuro@zznpl.org.pl tel.
(22) 606-94-05, zwany dalej Związkiem.
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji działań statutowych Związku, a także w zakresie
niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania,
wskazanych w pkt 2.
4. W związku z przetwarzaniem przez Związek Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
• prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania),
ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
• prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać elektronicznie na adres e-mail:
biuro@zznpl.org.pl lub pisemnie pocztą, na adres korespondencyjny umieszczony na stronie internetowej
Związku. Informujemy, że wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pomocy i usług
świadczonych przez Związek, a także z praw związanych z przynależnością do Związku.
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