Polska Izba Gospodarcza
Rusztowań

DEKLARACJA
wstąpienia do Izby/aktualizacji danych*

1. Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami
2. Wnioskodawca wypełnia pola jasne.
3. Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje należy przekreślić.
4. Deklarację składa się do Biura Izby pod adresem 00-043 Warszawa, ul. Tadeusza Czackiego 3/5
5. Wszelkie informacje są do uzyskania w Biurze Izby pod nr. tel. 022 828 03 41

Numer ewidencyjny

Data wpływu

A.

Dane kandydata

A.1.

Dane identyfikacyjne
Nazwa pełna

Data przyjęcia do Izby

-

-

-

Pieczęć firmowa

-

NIP

-

-

Regon
KRS
Nr zaświadczenia o działalności gospodarczej

A.2. Adres
Województwo

Przez kogo wydane:

Powiat

Ulica
Miejscowość

Nr domu
Kod pocztowy

Nr lokalu

Poczta

A.3. Kontakt
Telefon stacjonarny:

Telefon komórkowy:

Adres e- mail

B.

Fax:

Adres strony internetowej

Dane osób upoważnionych do reprezentacji firmy

/wg dok. firmy KRS,zaświadczenie /

B.1. Imię:

Nazwisko:

Funkcja:

B.2. Imię:

Nazwisko:

Funkcja:
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B.3 Imię:

Nazwisko:

Funkcja:

C Deklaracja
C.1 Treść deklaracji
W imieniu firmy, której dane zostały podane w części A niniejszego formularza:


deklaruję chęć wstąpienia do Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań/aktualizuję dane*,



oświadczam, że znane mi są warunki członkostwa w Izbie wynikające ze Statutu Izby;



oświadczam, że podane dane w celu ustalenia wysokości składki członkowskiej są zgodne z stanem
faktycznym,



zobowiązuję się do terminowego opłacania składek członkowskich zgodnie z wypełnionym w części C
zobowiązaniem



deklaruję gotowość współpracy w ramach możliwości firmy i rodzących się w Izbie potrzeb w Komisjach
powołanych w przyszłości przez Zarząd do zrealizowania bieżących celów Izby w dziedzinie budowlanorusztowaniowej

C.2 Treść zobowiązania - terminy wpłat składki członkowskiej
rocznie
termin wpłaty

półrocznie
termin wpłaty

kwartalnie
termin wpłaty

do 20.04 każdego roku

I rata do - 20.04. każdego roku
II rata do - 20.10 każdego roku

I rata do -20.04 każdego roku
II rata do -20.07 każdego roku
III rata do -20.10 każdego roku
IV rata do – 20.01 każdego roku

C.3 Deklaruję wysokość składki podstawowej (na podstawie Uchwały nr 4/2020 Walnego

Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań z dnia 23 czerwca 2020 r.)
Próg
Obrót
Kwota składki
Deklaracja
w mln zł rocznie
Zaznaczyć właściwy kwadrat
rocznej
w ostatnim okresie obrachunkowym
w PNL

I

do 0,3

900,00

II

0,3- 1,0

1500,00

III

1,0-2,0

3.000,00

IV

2,0-5,0

6.000,00

V

5,0-8,0

7.200,00

VI

powyżej 8,0

10.000,00

C.4 Deklaruję wysokość składki wpisowej – jednorazowa (nie dotyczy aktualizacji danych)
Próg

Kwota składki

Deklaracja

w PNL

Zaznaczyć właściwy kwadrat

I-II

100,00

III

500,00

IV - VI

1000,00
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C.5 Informacja dot. przetwarzania danych osobowych:
.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Izba Gospodarcza Rusztowań z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5 (dalej: Administrator/PIGR), tel. 22 828-03-41, e-mail:
biuro@rusztowania-izba.org.pl
2. Dane osobowe przetwarzamy w celach:
- związanych z członkostwem w PIGR;
- w zakresie realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
ustawy o izbach gospodarczych, realizacji obowiązków podatkowych, sprawozdawczych i rachunkowych;
- w celu realizacji zadań i obowiązków wynikających z członkostwa, w tym ze Statutu PIGR;
- w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
- w celu realizacji kontaktu, wymiany informacji i danych, przedstawiania oferty naszych usług.
4. Państwa dane przetwarzane będą przez okres członkostwa w PIGR, a po jego ustaniu przez okres
wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku uzasadnionych prawnie interesów
Administratora na czas ich realizacji.
5. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, z usług których Administrator korzysta w
związku z członkostwem, to jest podmiotom świadczącym usługi księgowe, podatkowe, prawne,
informatyczne, audytowe, pocztowe/kurierskie, firmom windykacyjnym oraz innym członkom PIGR.
6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7.Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji praw i
obowiązków wynikających z członkostwa.
8. Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu.

C.5 Podpisy z pieczęciami imiennymi osób upoważnionych do reprezentowania firmy
1.

2.

3.

4.

*niepotrzebne skreślić
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