
Związek Nauczycielstwa Polskiego 

 

 
Informacja nt. przetwarzania danych osobowych 

w ramach prowadzenia sporu zbiorowego 
 

 
 
W związku z prowadzeniem sporu zbiorowego Związek Nauczycielstwa Polskiego przekazuje Pani/Panu następujące 
informacje  dotyczące ochrony danych osobowych uczestników sporu zbiorowego: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Nauczycielstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Smulikowskiego 6/8, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000150507, adres e-mail: znp@znp.edu.pl 

W strukturach Związku Nauczycielstwa Polskiego powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować 
się za pomocą adresu e-mail: iod@znp.edu.pl 

2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. lit. f RODO w celu prowadzenia sporu zbiorowego 
w Pani/Pana zakładzie pracy, jak i w celu zabezpieczenia się przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Pani/Pana 
pracodawcy oraz organów postępowania;  

3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do: 

a) sprostowania swoich danych osobowych – może Pani/Pan wysłać do nas oświadczenie o niepoprawności 
swoich danych osobowych, 

b) dostępu do swoich danych osobowych – ma Pani/Pan dostęp do swoich danych osobowych, które 
przetwarzamy, 

c) usunięcia danych – jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali dane, może Pani/Pan żądać 
od nas tego, abyśmy je usunęli, 

d) ograniczenia przetwarzania – może Pani/Pana żądać od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych 
osobowych, jeśli sądzi Pani/Pan, że mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat, przetwarzamy Pani/Pana 
dane bez podstawy prawnej, a nie chce Pani/Pan, abyśmy je usunęli, bo są one potrzebne do ochrony 
dochodzenia lub ustalenia roszczeń lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem 
przetwarzania danych. Ograniczenie przetwarzania polega na tym, że dane będą przez nas wyłącznie 
przechowywane lub będziemy dokonywali na nich wyłącznie uwzględnionych przez Panią/Pana działań, 

e) sprzeciwu – jeśli przetwarzamy Pani/Pan dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego 
interesu, wówczas może Pani/Pan zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, jeśli uważa Pani/Pan, że nadrzędny 
charakter wobec tych interesów mają Pani/Pan prawa i wolności.   

4. W celach prowadzenia sporu przetwarzamy: 

- imię i nazwisko. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnemu podmiotowi. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat w celu zapobiegania roszczeniom przeciwko nam. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego 
organu nadzorczego. 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie będą wydawane wobec Pani/Pana automatycznie 
decyzje, nie dokonujemy również profilowania. 


