L. dz. 5/2018
Warszawa, 7 czerwca 2018 r.
Członkowie Zarządów Oddziałów
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Pracowników Służby BHP
Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP
pragnę przekazać Państwu kilka informacji istotnych dla prawidłowego funkcjonowania oddziałów
OSPSBHP. Z pewnością najistotniejsze jest stanowisko ZG OSPSBHP w sprawie funkcjonowania
przepisów RODO. Na podstawie podjętej uchwały 14/VII/ZG/2018 w sprawie wprowadzenia wzorów
deklaracji członkowskiej oraz wzoru legitymacji członka OSPSBHP, Zarząd Główny OSPSBHP
wprowadza do stosowania przez Oddziały wzór deklaracji członkowskiej załączonej do niniejszego
pisma. Legitymacje członkowskie będzie można zakupić za pośrednictwem kolegi Radosława Pycha,
skarbnika ZG, do którego należy złożyć zamówienie – skarbnik@ospsbhp.pl.
Ponadto, zgodnie z art. 32 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Zarząd Główny OSPSBHP zobowiązany jest do przeprowadzenia
analizy ryzyka, która jest niezbędna do wprowadzenia polityki bezpieczeństwa w OSPSBHP.
W związku z tym, przesyłam Państwu ankietę zawierającą pytania dotyczące gromadzenia,
przechowywania i przekazywania danych osobowych. Przed wypełnieniem ankiety bardzo proszę
o zapoznanie się z załączonym materiałem pn. „RODO”. Jest to materiał przygotowany dla jednostek
pozarządowych, w tym Stowarzyszeń. Wypełnioną ankietę należy przesłać w terminie do dnia
30 czerwca br. na adres biuro@ospsbhp.pl. W razie niejasności, informacji szczegółowych udziela
Prezes ZG, Elżbieta Bożejewicz.
Informuję również, że Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu
27.04.2018 r. wpisał zmiany związane z grudniowymi wyborami oraz przyjęciem nowego Statutu,
który również Państwu przesyłamy. Wystąpiliśmy już do Sądu Rejestrowego o wydanie Statutu
z pieczątkami sądowymi. Po jego otrzymaniu zostanie Państwu wysłana wersja elektroniczna (skan).
Jeśli będzie Państwu potrzebny wyłącznie oryginał – jest możliwość zamawiania bezpośrednio
w Czytelni Akt ww. Sądu.
Szanowni Państwo, przypominamy również o terminowym przekazywaniu należnych składek
(zgodnie z Instrukcją FK, raz w kwartale), a także przypominamy oddziałom, które nie posiadają
osobowości prawnej, o przekazywaniu dokumentacji finansowej do biura rachunkowego ADMINEX
Polska sp. z o.o. w Warszawie. Dziękuję Oddziałom, które należycie wywiązują się w tych
obowiązków.
Życzę Państwu dobrych i bezpiecznych wakacji.
Z poważaniem
Elżbieta Bożejewicz
Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP

