
                                            POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ART. 13 RODO   
 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:  
 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Międzyzakładowy Związek Zawodowy 
Techników Analityki Medycznej w Szczecinie  ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin,  wpisane do 
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem  KRS 0000001526  i posługujące się numerem  
NIP 851-26-42-094,  
 Związek Zawodowy nie posiada Inspektora Ochrony Danych (IOD).  
 2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym aby realizować cele 
statutowe zgodnie z zakresem naszej działalności, Zarząd Związku przetwarza Twoje dane 
osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem.  Podstawą prawną takiego 
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a/f/ RODO, który pozwala przetwarzać dane 
osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody w tym wystawienia dokumentów 
księgowych.   
 3) MZZTAM jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom 
trzecim oraz jest zobowiązany do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, 
organów i instytucji.   
 4) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar Europejski Obszar 
Gospodarczy ( EOG).   
 5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez 
Panią/Pana z MZZTAM w Szczecinie  deklaracji członkowskiej, a po tym okresie do dnia 
upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartego przez Panią/Pana z MZZTAM 
członkostwa. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą 
przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym 
przepisach podatkowych.  
 6) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadają 
Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.  
 7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy 
uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 8) Aby skorzystać z w/w praw należy skontaktować się z administratorem – 
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Techników Analityki Medycznej z siedzibą: ul. 
Arkońska 4, 71-455 Szczecin   
 9) Państwa dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu zautomatyzowanemu, w tym 
profilowaniu.  
 10) Wykorzystywane rozwiązania techniczne. Korzystamy z plików cookies. Użytkownik 
może w dowolnym momencie usunąć pliki cookies ze swojego komputera.  
 Stosowanie plików „cookies”:  
 Strona internetowa korzysta z tzw. „cookies”.   Może Pani/Pan określić warunki 
przechowywania lub dostępu do plików „cookies” w swojej przeglądarce.  
 Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki 
tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do 



korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i 
odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. 
„Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas 
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  
 Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do 
preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Dane 
osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu 
wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w 
sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Ograniczenie stosowania 
plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie 
internetowej.  
 Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików „cookies” w wyżej opisany 
sposób, prosimy o ich wyłączenie w ustawieniach przeglądarki internetowej lub nie 
korzystanie z serwisu internetowego                                               
 


