
 

Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej: RODO,  

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych.  

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzyzakładowy Związek Zawodowy 

Synergia Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA (zwany dalej: Synergia). 

Dane kontaktowe: ul. Górecka 1, 60-201 Poznań; adres e-mail: synergia@zzsynergia.pl, 

info@zzsynergia.pl   

2)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 

 przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia  23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j.: Dz.U. 

z 2019 r., poz. 263 z dnia 12.02.2019 r.), Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy 

obowiązujących spółki Grupy Kapitałowej ENEA, w szczególności Zakładowego Układu 

Zbiorowego Pracy dla pracowników ENEA S.A. oraz spółek zależnych wymienionych w 

załączniku nr 10 do Układu - art. 6 ust.1 lit. c) RODO, 

 zgody udzielonej w deklaracji przystąpienia do związku – art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 

2 lit d) RODO, 

 ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. d) RODO, 

 uzasadnionego interesu administratora danych, tj. realizacji celów statutowych Synergii 

oraz w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń - art. 6 ust. 1 lit f) RODO. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia działalności statutowej 

Synergii, w tym ochrony praw i reprezentowania interesów pracowników zrzeszonych 

w Synergii, wobec pracodawców, władz organów administracji rządowej i samorządowej, 

jak również w celach statystycznych oraz w celach uwierzytelniających. 

4) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci:  

- w przypadku przynależności do Synergii:  imię i nazwisko, numer PESEL, data wstąpienia 

do Synergii, miejsce pracy, dane kontaktowe; 

- w pozostałych przypadkach: imię, nazwisko, miejsce pracy, dane kontaktowe. 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom realizującym usługi 

prawne na rzecz Synergii. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie innym 

odbiorcom danych w szczególności na podstawie umowy powierzenia danych 

osobowych przy udostępnianiu danych podmiotom, z którymi współpracujemy przy 

przetwarzaniu danych dla celów statutowych Synergii, a innym podmiotom - na podstawie 

udzielonej przez Panią/Pana wyraźnej zgody.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny dla 

realizacji celów określonych w pkt 3) oraz przez okres wskazany w przepisach prawa lub do 

czasu cofnięcia zgody. 
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7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, jak również prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu. 

8) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody 

pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody 

przez jej cofnięciem . Cofnięcie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w 

Synergii.  

9) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO;  

 

 


