DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA
do Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza
NAZWA FIRMY/INSTYTUCJI

ADRES SIEDZIBY
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miasto

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miasto

ADRES DO KORESPONDENCJI
Ulica

DANE KONTAKTOWE
Telefon

Adres e-mail

NIP/KRS

WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA
samozatrudnienie

1 – 9 pracowników

10 – 49
pracowników

50 – 249
pracowników

powyżej 250
pracowników

REPREZENTACJA
(osoba oddelegowana do reprezentacji firmy w kontaktach z Izbą, w tym do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu
Członków)
Imię i nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Tel. komórkowy

OSOBA KONTAKTOWA
Imię i nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Tel. komórkowy

PODMIOT/OSOBA POLECAJĄCA
(osoba/firma/instytucja, dzięki której dowiedziałeś się o Izbie)

Prosimy o wstawienie w polu ( ) znaku X przy deklaracjach, które Państwo składają:
Niniejszym deklaruję przystąpienie do Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza (dalej: Izba) na zasadach określonych
w ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. nr 35, poz. 195 ze zm.) i w statucie Izby oraz zobowiązuję się
do terminowego opłacania składek członkowskich w wysokości i na zasadach określonych w statucie i aktach wewnętrznych
Izby,

( ) wyrażam zgodę na publikowanie na stronie www.rigp.pl informacji, że jestem członkiem Izby,
( ) Chcę otrzymywać rozsyłany przez Izbę newsletter, w tym informacje o wydarzeniach organizowanych przez Izbę, jej członków
- w formie elektronicznej przesyłanej na adres e-mail ………………………………………………………… i wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie.

(miejscowość)

,

(data)

(czytelny podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentacji oraz pieczątka firmowa)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Administratorem danych osobowych jest Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza (dalej Izba) z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 82, 80
- 244 Gdańsk. Można się z nią skontaktować za pośrednictwem: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. 583052325.
2. Dane, które podają Państwo, wypełniając deklarację członkowską, będą przetwarzane przez Izbę w celu:
•
przyjęcia Państwa w poczet członków Izby,
•
realizacji przez Izbę celów i zadań statutowych, w tym w celu kontaktu z członkami Izby i wykonywania czynności organizacyjnych
związanych członkostwem (np. w celu zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków).
Dodatkowo, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, dane będą wykorzystywane w celu informowania na stronie www.rigp.pl, że są Państwo członkiem
Izby, a adres e-mail będzie wykorzystywany w celu przesyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera.
3. Państwa dane przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zadań wynikających z Państwa członkowstwa w Regionalnej Izbie
Gospodarczej Pomorza i do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są realizowane przez Izbę (do realizacji celów
statutowych, podejmowania określonych w statucie działań na rzecz członków oraz do dochodzenia należnych składek członkowskich).
Przetwarzanie danych w ramach informowania o członkostwie w Izbie i rozsyłania newslettera będzie dokonywane w oparciu o odrębnie
wyrażoną przez Państwa zgodę.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo być członkiem Izby i korzystać z praw członka. Aby być
członkiem Izby, nie muszą Państwo wyrażać zgody na przetwarzanie w celu otrzymywania drogą elektroniczną newslettera.
5. Dane osobowe, które są przetwarzane w związku z Państwa członkostwem w Izbie, będą przetwarzane przez okres do 3 lat od czasu zakończenia
Państwa członkostwa w Izbie.
6. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, będą podlegać przetwarzaniu przez okres istnienia Izby, chyba że
w międzyczasie nastąpi trwałe zaprzestanie wydawania newslettera. Jeżeli wcześniej cofną Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera
i przetwarzanie danych osobowych – będą one przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa tej zgody. Zgodę tę mogą Państwo cofnąć
w dowolnym momencie, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody
przed jej cofnięciem.
7. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania (wysyłając taki wniosek
na adres e-mail: odo@rigp.pl).
8. W przypadkach określonych w przepisach RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe mogą być ujawniane innym członkom Izby lub podmiotom które realizują w imieniu Izby określone usługi na rzecz członków.
10. Newsletter będzie rozsyłany za pośrednictwem platformy internetowej MailChimp (USA), więc podany adres e-mail będzie zapisany w bazie
systemu MailChimp i przechowywany na serwerze znajdującym się w USA z zachowaniem poziomu ochrony danych wymaganego przez RODO.
11. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

