
Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych 

dla kandydatów na członków ZMPD w Polsce 

 

 

 

Wypełniając  obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej: RODO) uprzejmie informujemy, że do przetwarzania 

przez ZMPD w Polsce Pani/Pana danych osobowych mają zastosowanie poniższe informacje i zasady. 

 

1. Administrator danych osobowych i osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych  

w Polsce z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa, wpisane do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  

KRS 0000109043, NIP 522-000-21-10, REGON 007026497.  

 

Można się z nami skontaktować:  

▪ telefonicznie pod numerem: +48 22 536 10 20,  

▪ pod adresem e-mail: odo@zmpd.pl, 

▪ pisemnie, wysyłając korespondencję na adres: Al. Jana Pawła II 78, 00-198 Warszawa 80, skr. poczt.1, 

▪ osobiście w siedzibie ZMPD w Polsce. 

 

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez ZMPD w Polsce. 

ZMPD w Polsce będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:  

a) w celu rozpatrzenia kandydatury na członka wspierającego albo zwyczajnego  stowarzyszenia oraz  

w celu przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia albo w celu przeprowadzenia procedury 

odwoławczej – na podstawie ankiety członkowskiej oraz zaakceptowanego Statutu ZMPD w Polsce, 

ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest 

przyjmowanie nowych członków do stowarzyszenia  (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. f RODO); 

b) w celu wysyłania korespondencji oraz kontaktów telefonicznych – ponieważ przetwarzanie jest 

niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość przekazywania 

informacji w związku z rozpatrywaniem Pani/Pana wniosku o członkostwo w stowarzyszeniu (podstawa 

prawna art. 6 ust.1 lit. f RODO); 

c) w celu wpłaty wpisowego – na podstawie zaakceptowanego Statutu ZMPD w Polsce, ponieważ 

przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna art. 6 

ust.1 lit. f RODO); 

d) w celu spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub 

prawa polskiego (w szczególności prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości) – ponieważ przetwarzanie 

w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (podstawa prawna 

art. 6 ust.1 lit. c RODO); 

e) w celu archiwizacji danych o członkach oraz w celach statystycznych – ponieważ przetwarzanie jest 

niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. f RODO); 

f) ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z ubieganiem 

się o członkostwo wspierające albo zwyczajne w stowarzyszeniu, lub w związku z przetwarzaniem Pani/Pana 

danych osobowych – co jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ZMPD w Polsce, 

którym jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed 

roszczeniami (podstawa prawna art. 6 pkt1 lit. f RODO). 

 

3. Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe mogą zostać udostępniane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa,  

a także na rzecz podmiotów, z którymi ZMPD w Polsce zawarło umowę powierzenia przetwarzania danych  

w związku z realizacją usług na rzecz ZMPD w Polsce (np. podmiotom świadczącym usługi: informatyczne  

i nowych technologii; doradcze i konsultacyjne; archiwizacyjne), a także innym podmiotom (niezależnym 
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administratorom), z którymi ZMPD w Polsce zawarło umowy na świadczenie usług prawnych, audytorskich  

i kontrolnych, a także na świadczenie usług z zakresu doręczania korespondencji lub przesyłek. 

4. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Co do zasady Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że 

będzie tego wymagała realizacja któregoś z celów wymienionych w pkt 2. Wówczas  przekazywanie danych 

osobowych nastąpi na mocy odpowiednich klauzul umownych lub innych właściwych instrumentów prawnych 

zapewniających legalność i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. W takim przypadku będzie 

przysługiwało Pani/Panu prawo uzyskania informacji o stosowanych zabezpieczeniach. 

5. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 

wskazanych powyżej w pkt 2, tj.: 

a) w zakresie rozpatrzenia kandydatury na członka wspierającego albo zwyczajnego  stowarzyszenia oraz  

w celu przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia albo w celu przeprowadzenia procedury odwoławczej  

– do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy 

dalszego przetwarzania danych, lub do momentu zakończenia procedury związanej z rozpatrzeniem wniosku 

o uzyskanie członkostwa, lub przez okres wskazany w lit. f) poniżej;  

b) w zakresie wysyłania korespondencji oraz kontaktów telefonicznych – do momentu wniesienia przez 

Panią/Pana sprzeciwu, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych 

lub przez okres wskazany w lit. f) poniżej; 

c) w zakresie wpłaty wpisowego – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających 

z przepisów prawa (np. 5 lat licząc od zakończenia roku podatkowego – w odniesieniu do danych osobowych 

wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego); 

d) w zakresie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wypełnienia tych obowiązków 

przez ZMPD w Polsce lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających  

z przepisów prawa; 

e) w zakresie archiwizacji danych o członkach oraz w celach statystycznych – do momentu wniesienia przez 

Panią/Pana sprzeciwu, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych 

lub przez okres wskazany w lit. f) poniżej; 

f) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – najpóźniej do upływu terminu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa 

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania 

(poprawiania, uzupełniania niekompletnych danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania w przypadku 

m.in. zakwestionowania ich prawidłowości lub do usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych. 

 

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych (wskazanych w formularzu rejestracyjnym) w celach wskazanych w pkt 2 lit. a), b), c), e), f) powyżej. 

 

Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy 

przetwarzać Pani/Pana dane w celu lub celach, co do których wyraziła Pani/wyraził Pan sprzeciw, chyba że 

wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana 

interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z ZMPD w Polsce. Dane kontaktowe zostały 

wskazane w pkt 1 powyżej. 

 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez ZMPD w Polsce Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

  

7. Informacja o dobrowolności podania Pani/Pana danych osobowych 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o uzyskanie członkostwa 

wspierającego albo zwyczajnego w ZMPD w Polsce. 

 


