
( data, pieczątka, podpis)

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA
(potwierdzenia aktualności przystąpienia/zobowiązania)

do
CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH
ul. Garczyńskich 6 64-360 Zbąszyń

KRS: 0000082121

Deklaruję dobrowolną przynależność do CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH KRS: 0000082121 w Zbąszyniu
oraz aktywne uczestnictwo w życiu Cechu. Równocześnie zobowiązuję się do przestrzegania Statutu
Cechu i Uchwał Organu Cechu oraz regularnego opłacania składek członkowskich.

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Zbąszyniu Uchwałą nr ………… z dnia ………............…
Przyjmuje / odmawia przyjęcia w/w firmę w poczet członków Cechu.

Jako właściciel firmy: ......................................................................................................................................................................................

Adres: .......................................................................................................................................................................................................................

NIP: ......................................................................... KRS/PESEL: .........................................................................................................................

Dane firmy

1. Telefon: ..................................................................................................................................................................................................
2. e-mail: ............................................................................... strona www: ....................................................................................
3. przeważający PKD: ..........................................................................................................................................................................
4. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: ...................................................................................................................
5. Liczba zatrudnionych osób: ........................................................................................................................................................

.

Dane właściciela ( w wypadku spółki wypełniają wszyscy wspólnicy)

1. Imię: ........................................................................................................................................................................................................
2. Nazwisko: .............................................................................................................................................................................................
3. Data urodzenia: ................................................................................................................................................................................
4. miejsce urodzenia: ..........................................................................................................................................................................
5. Imiona: ojca ......................................................................................... matki ............................................................................
6. Adres zamieszkania: .......................................................................................................................................................................
7. NIP: ................................................................................ PESEL: ..........................................................................................................

Starszy CechuKierownik Cechu

Klauzula RODO:
Na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 i przepisów krajowych w tym ustawy z dnia 10.5.2018r. o ochronie danych osobowych administratorem danych
osobowych uzyskanych w związku z przystąpieniem do CECHU jest CECH RZEMIOSŁ RÓZNYCH KRS: 0000082121 na co deklarujący
wyraża zgodę bez ograniczeń. Kontakt z administratorem jest możliwy w siedzibie CECHU lub listownie. Oświadczającego dane osobowe
są zbierane i przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji statutowych zadań CECHU na czas ich realizacji oraz okresu
odpowiedzialności cywilnej administratora danych. Oświadczającego prawa dotyczące danych osobowych są opisane w/w rozporządzeniu
i przepisach krajowych. Dane będą przechowywane z należytą starannością. Odbiorcami danych osobowych są jednostki w zakresie
realizowanych przez siebie zadań, podmioty świadczące na rzecz Cechu usługi pocztowe, hostingowe, księgowe i administracyjne.


