nr rejestru

DEKLARACJA
Ja niżej podpisany ........................................................................................................................
/ imię i nazwisko /

zamieszkały w ........................................................ ul. ................................................................
prowadzący działalność rzemieślniczą w ....................................................................................
...................................................................... ul. ......................................................... w zakresie
..................................................................................................................... od roku ...................
Nip: ……………………………… Adres email:……………………………………………….
Regon: ……………………………Telefon kontaktowy: ………………………………………
Pesel: …………………………….. Data i miejsce urodzenia: ..…………………….................
Pkd: ……………………………… Imiona rodziców: ………………………………………....
Zawód/ukończone szkoły ……………………………………………………………………….

deklaruję
dobrowolną przynależność do Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kamieniu Pomorskim
jednocześnie oświadczam, że będę przestrzegać postanowień Statutu i Uchwał Walnych Zgromadzeń.
Zobowiązuję się do:
• regularnego opłacania składek ustalonych przez Walne Zgromadzenie Członków Cechu w kwocie 25 zł
miesięcznie,
• wpłacenia wpisowego w kwocie 100zł.
W przypadku rezygnacji z członkowstwa wystosuję odpowiednie pismo do Zarządu i ureguluję zaległe
składki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kamieniu Pomorskim,
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.09.1997 r. (Dz.U. z 2002r. Nr101, poz.926 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji od CRRiP w Kamieniu Pomorskim poprzez e-mail.
Wyrażam zgodę na umieszczenie danych teleadresowych mojej firmy na stronie internetowej CRRiP w Kamieniu Pomorskim.

Kamień Pomorski, dnia .............................

TAK / NIE
TAK / NIE

.......................................................
/ czytelny podpis /

Decyzją Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kamieniu Pomorskim przyjęto w skład
członków.
Kamień Pomorski, dnia ..................................

...........................................................................
/ podpisy upoważnionych członków Zarządu /

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest: - Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców z siedzibą 72-4000
kamień Pomorski przy ul. Mieszka I-go 6 A. Mogą się Państwo z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres email: crrkamien@onet.eu lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.
Państwa dane przetwarzane będą w celu: - prowadzenia przez Administratora działalności statutowej i ustawowej,
a w szczególności w celu dotyczącej młodocianych pracowników.
Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych osobowych są: - w zakresie prowadzenia działalności
statutowej i ustawowej Administratora art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z: ustawą o rzemiośle z
22 marca 1989 r.(Dz. U. z 2016 poz.1285 ze zm.), ustawą prawo przedsiębiorców z 6 marca 2018 (Dz. U. z 2018 poz.
646),ustawą o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie informacji dla Przedsiębiorcy z
6 marca 2018 (Dz. U. z 2018 poz. 247) oraz ustawą prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 (t.j. Dz. U. 2018 poz. 996).
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: - podmioty, które wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz
podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym.
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
Posiadają Państwo: - prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo
ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Twoje dane
są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez realizację zadań statutowych i ustawowych jest
obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

