DEKLARACJA
CZŁONKA
IZBY GOSPODARCZEJ HANDLOWCÓW, PRZETWÓRCÓW
ZBÓŻ i PRODUCENTÓW PASZ
w Warszawie

I.

DANE PRZEDSIĘBIORCY

...................................................................................................................................................................
(nazwa firmy)
...................................................................................................................................................................
(adres)
....................................................................................................................................................................
(telefon, e-mail)
reprezentowana przez ...............................................................................................................................
(organ władzy)
w osobie (ach): .........................................................................................................................................
(imię i nazwisko, funkcja)

...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, funkcja)

Firma zarejestrowana: ..............................................................................................................................
(sąd, urząd gminy / miasta)

Nr KRS ....................................................................................................................................................
Nr NIP .....................................................................................................................................................
OPIS PRZEDMIOTU DZIAŁANIA FIRMY (skrótowo)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

II.

OŚWIADCZENIE

1. W imieniu przedsiębiorcy wymienionego w części I deklaracji oświadczam (y), że przystępuję
(-emy) do IZBY GOSPODARCZEJ HANDLOWCÓW, PRZETWÓRCÓW ZBÓŻ
I PRODUCENTÓW PASZ z siedzibą w Warszawie, przyjmując status członka zwyczajnego.

2. Oświadczamy, że znany jest nam statut Izby, którego zasadom się poddajemy i będziemy
go przestrzegać. Zobowiązujemy się do uiszczania wpisowego oraz płacenia składek
członkowskich stosownie do ustaleń organów władz Izby.

3. Oświadczam, że osoba reprezentant przedsiębiorcy wymienionego w części I deklaracji
poinformowany został o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Izbę (część IV
deklaracji).

III.

UPOWAŻNIENIE

Jako reprezentanta przedsiębiorcy wymienionego w części I deklaracji desygnuje się do Izby:
...........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko + stanowisko)
tel: ………………………………………………………………………………………………….
e-mail: ...............................................................................................................................................

…………………………………., dnia …………………………………………………….
(miejscowość)
(data)

…………………………………………….
(osoba (–y) upoważnione do reprezentacji firmy)*
* w imieniu osób prawnych podpisy składają członkowie właściwego organu władzy stosownie do
postanowień statutu firmy

IV. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym informujemy, że przetwarzamy dane osobowe osób wymienionych w pkt. I i pkt. II deklaracji członka
Izby Gospodarczej Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz; szczegóły dotyczące tego przetwarzania
znajdą Państwo poniżej. Przetwarzanie to będzie się odbywać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 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 (zwanego dalej „RODO”) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Administrator danych osobowych
Administratorem ww. danych osobowych jest Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów
Pasz, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 56, 00-684 Warszawa („Izba”). W sprawach ochrony swoich danych
osobowych i realizacji swoich praw może się Pani / Pan skontaktować z Administratorem, poprzez e-mail:
grain@izbazp.pl; telefonicznie na nr: +48 22 621 94 96 lub pisemnie na adres naszej siedziby.
Cele i podstawy przetwarzania
Podane dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
• w celu członkostwa w Izbie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• w celu wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie na nas nałożony (podstawa z art. 6
ust. 1 lit. c RODO);
• w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie danych, które przetwarzamy
Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych: Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
Odbiorcy danych
Dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom,
z których korzystamy przy ich przetwarzaniu,:, tj. firmom księgowym, prawniczym i informatycznym
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy ww. danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Okres przechowywania danych
Dane pozyskane w celu zawarcia umowy członkostwa przechowujemy przez okres członkostwa w Izbie.
Prawa wynikające z RODO:
Przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
Prawo do usunięcia danych;
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Prawo do przenoszenia danych;
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Państwa danych jest warunkiem członkostwa w Izbie. Jeżeli jednak nie podadzą Państwo danych,
nie będą Państwo mogli zostać członkiem Izby.

