DEKLARACJA
PRZYSTĄPIENIA DO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ

Dane firmy
Nazwa firmy:

Adres firmy:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

E-Mail:

Strona internetowa:

Telefon:

Branża:

NIP:

Liczba zatrudnionych:

Osoba reprezentująca firmę
Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon komórkowy:

E-mail:

Deklaruję składkę roczną w kwocie:
zł
Deklarując przystąpienie do Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej oświadczamy, że:
zapoznałem się ze Statutem ZIPH i Regulaminem opłat członkowskich
zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu i uchwał organów Izby
zobowiązuję się do terminowego wpłacania składek członkowskich w wysokościach określonych w Regulaminie opłat członkowskich

Data

Pieczęć firmy

Podpis osoby upoważnionej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa - ul. Kosynierów Gdyńskich 108, 66-400 Gorzów Wielkopolski NIP: 599-286-26-34
Telefon: +48 95 739 03 11 I E-mail: sekretariat@ziph.pl I Strona internetowa: www.ziph.pl

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W celu wypełnienia obowiązków wynikających z 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 (określanego jako „RODO”) informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Administrator danych osobowych: Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kosynierów Gdyńskich 108,
66-400 Gorzów Wlkp. T: +48 95 739 03 11, E: sekretariat@ziph.pl
1. Cele przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: rozpatrzenia deklaracji członkowskiej; prowadzenia rejestru członków;
wykonania umowy, której przedmiotem jest członkostwo w Izbie; realizacji zadań statutowych Izby; spełnienia obowiązków fiskalnych
i rachunkowych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z tytułu członkostwa w Izbie.
2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie niezbędne jest do przyjęcia w poczet członków Izby
i wykonania umowy, której przedmiotem jest członkostwo w Izbie oraz realizacji związanych z nim zadań statutowych Izby
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Izbie, w szczególności realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji
rachunkowej i podatkowej
art. 6 ust. 1 lit. f RODO w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Izbę
3. Okres przechowywania
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 1, a po tym okresie do
momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających
z przepisów prawa, nie krócej, niż przez 6 lat.
4. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe będą przekazywane pracownikom Administratora bezpośrednio odpowiedzialnym za przetwarzanie danych,
podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora – obsługa prawna, księgowa, informatyczna, hostingowa, dostawcy usług IT,
kurierzy i operatorzy pocztowi, banki.
5. Twoje prawa
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
prawo do żądania abyśmy usunęli Twoje dane osobowe;
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych;
Prawo do złożenia sprzeciwu ze względu na Twoją szczególną sytuację;
Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji praw
i obowiązków wynikających z nawiązanego stosunku prawnego.
7. Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych/profilowaniu
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz w oparciu o takie przetwarzanie nie będą
podejmowane w stosunku do Pani/Pana decyzje oraz dane nie będą profilowane.
Zostatała/em poinformowany o tym, że Administrator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania no całym świecie
wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających wizerunek uczestników szkoleń, imprez
i innych wydarzeń organizowanych przez Administratora. Mogą one być wykorzystane przez Administratora poprzez umieszczanie
na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również
na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Administratora.
Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby mój wizerunek rozumiany w szczególności jako twarz, sylwetka, głos (w tym jego ton i barwa)
został utrwalony w jakiejkolwiek postaci, w szczególności w formie nagrania audio, audiowizualnego lub zdjęcia oraz aby mój wizerunek
został wykorzystany i rozpowszechniony przez Administratora dla celów promocyjno-reklamowych.
Poprzez rozpowszechnianie wizerunku uznaje się w szczególności jego umieszczanie na stronach internetowych, profilach w mediach
społecznościowych (np. Facebook), w mailingu bezpośrednim do członków ZIPH, w materiałach public relations oraz w innych środkach
masowego przekazu, w szczególności radio i telewizji.

More Information :

TAK, wyrażam zgodę

