Polska Izba Gospodarcza
Rusztowań

Formularz informacyjny
coroczna aktualizacja
danych Członka PIGR

1. Formularz informacyjny jest dokumentem niezbędnym przy wydawaniu rekomendacji zgodnie z regulaminem przyznawania
rekomendacji
2. Formularz należy wypełnić elektronicznie lub pisemnie drukowanymi literami w polach białych i przesłać e-mailem na adres
biuro@rusztowania-izba.org.pl oraz listownie na adres 00-043 Warszawa ul. T. Czackiego 3/5
3. Podane informacje są wykorzystywane tylko na wewnętrzne potrzeby Izby.
4. Wszelkie informacje są do uzyskania w Biurze Izby pod nr. tel. 22/ 828-03-41
5. UWAGA * oznacza, że rubryki wypełnienia się za pierwszym razem lub w przypadku zmiany danych

A. Informacje kontaktowe
* Imię i nazwisko
osoby zarządzającej firmą
* Imię i nazwisko osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy w Izbie
* Nazwa firmy
* Adres
* Telefon
* Strona www; adres e-mail

B. Informacje dotyczące firmy
* Firma działa na rynku od (dd/mm/rrrr )
* Rodzaj działalności
* Proszę podać cztery pierwsze znaki
PKD lub EKD
ogółem osób

Średnioroczne zatrudnienie w firmie
w poprzednim roku obrotowym wynosiło
Struktura zatrudnienia w poprzednim roku obrotowym
(proszę podać liczbę osób)
Wielkość przedsiębiorstwa
pod względem zatrudnienia
Wielkość przedsiębiorstwa
Ze względu na przychód netto ze sprzedaży towarów i
usług i operacji finansowych

monterzy

pracownicy nadzoru

służby bhp

inni

Mikro
1-9

Małe
10-49

Średnie
50-250

Duże
Powyżej 250

Mikro
poniżej
2 mln euro

Małe
poniżej
10 mln euro

Średnie
poniżej
50 mln euro

Duże
powyżej
50 mln euro

Obszar działalności firmy
KRAJOWY
Proszę podać numer/y
odpowiadający właściwemu
obszarowi

ZAGRANICZNY
Proszę wymienić kraje

Mapka dostępna na stronie PIGR http://www.rusztowaniaizba.org.pl/index.php?cmd=./members/map.htm

Forma działalności firmy

Os. Fiz. Prow.
Dział.

s.j.

s.c.

Sp. z o. o.

Inna – jaka?

Czy firma uczciwie wywiązuje się z obowiązku
płacenia składek tzn. terminowo i w odpowiedniej wysokości?
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C. Osiągnięcia, dokumenty potwierdzające jakość usług

Posiadane przez firmę certyfikaty

Osiągnięcia w minionym roku

Certyfikaty

Realizacje

Udział w konkursach

Nagrody

Inne osiągnięcia

D . Część ankietowa
Z jakich usług oferowanych przez Izbę firma korzysta najczęściej
Informacje dot. przepisów

Informacje o Izbie

Informacje techniczne

aktualności

Tablica ogłoszeń

Polecanie stron czasopism branżowych i organizacji

Projekty rusztowań

Promowanie członków na łamach prasy branżowej

Nierzetelni kontrahenci

Promowanie członków na konferencjach , seminariach,
spotkaniach itp.

Szkolenia

Inne (proszę wpisać poniżej)

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług związanych Imię i nazwisko /pieczęć firmowa
z członkostwem firmy w PIGR. Administratorem danych osobowych
jest Polska Izba Gospodarcza Rusztowań, ul. Tadeusza Czackiego 3/5,
00-043 Warszawa, tel. 22 828 03 41, biuro@rusztowania-izba.org.pl.
Dane będą przetwarzane przez czas trwania członkostwa, a po tym
czasie przez okres niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń.
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania usług związanych z
członkostwem w PIGR.
W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych
osobowych prosimy o kontakt pod adres e-mail: biuro@rusztowaniaizba.org.pl
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