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Deklaracja 
   przynależności do Pomorskiej Izby Rzemieślniczej  

Małych i Średnich Przedsiębiorstw  (Klub Biznesu) 

..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 

/pełna nazwa przedsiębiorstwa/ 
 

zwracam się o przyjęcie w poczet członków Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw w Gdańsku. 

Oświadczam, że znana jest mi treść Statutu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP Izby oraz Regulamin 

Klubu Biznesu. 

1. Dane firmy ubiegającej się o członkostwo w KB: 

Adres:             …………………………………………………………… 

Telefon:          …………………………………………………........... 

NIP/REGON    .............................................................. 

Adres e-mail:  ……………………………………………………….... 

Adres do korespondencji ( jeśli jest inny niż siedziby) 

 

 

Logotyp firmy - prosimy o przesłanie na adres mail: klubbiznesu@pomorskaizba.com.pl 
(w postaci pliku jpg, jpeg lub png o wymiarach min. 600x600px) 
 

Pozostałe informacje ( strona www, władze firmy, rok założenia)  

Status prawny firmy: 

Wielkość zatrudnienia: 

 mikro przedsiębiorstwo (od 1-9 pracowników) 

 małe przedsiębiorstwo (10-49 pracowników) 

 średnie przedsiębiorstwo (50-249 pracowników) 

 duże przedsiębiorstwo (powyżej 250 pracowników)  

Osoba odpowiedzialna za kontakt z KB 

Imię:              ...................................................... 

Nazwisko:     ...................................................... 

Tel:                ......................................................  

Mail:              ...................................................... 
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2. Forma prawna działalności gospodarczej:  

 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

 spółka komandytowa 

 spółka jawna 

 spółka cywilna 

 spółka z o.o. 

 spółka akcyjna 

 Inne ( wpisz jaka)  

3. Rodzaj przeważającej działalności (PKD):  

 

4. W jakich mediach społecznościowych prowadzonych przez KB chciałaby/łby Pan/Pani, aby 

zamieszczono informacje o Pańskim przedsiębiorstwie? 

 strona www Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP 

 Facebook 

 Instagram 

 Inne (wypisz jakie) 

.......................................................................................................................... 

 5.  Oczekiwania wobec Klubu Biznesu: 

 elitarność i prestiż 

 integracja środowiska 

 porady prawne i konsultacje 

 doradztwo prawno- podatkowo-księgowo 

 dostęp do bieżącej informacji na temat dotacji oraz innych źródeł finansowania 

 szkolenia 

 inne ( wypisz jakie) 

      .......................................................................................................................... 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH DLA CZŁONKÓW KLUBU BIZNESU 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KLUB BIZNESU działający przy Pomorskiej 

 Izbie Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Piwna 1/2, 80-831 Gdańsk. 

2. Inspektorem ochrony danych jest p. Eliza Łuczkiewicz, kontakt do inspektora ochrony danych: iodo@pomorskaizba.com.pl . 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez Klub Biznesu zadań statutowych. Podstawą prawną przetwarzania 

Pani/Pana danych jest art. 9 ust. 2 lit. d RODO. 

4. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego cele realizowanego przez 

Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w związku z realizacją działalności statutowej Pomorskiej Izby Rzemieślniczej 

Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

5. W przypadku wyrażanej przez Panią/Pana zgody, dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.  

6. W przypadku wyrażonej wcześniej zgody ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej przetwarzaniem.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania członkostwa w Klubie Biznesu.  

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie uniemożliwiało członkostwo w Klubie Biznesu.  

9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które uprawnione są do ich otrzymywania na mocy przepisów prawa. 

Ponadto Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem, na podstawie odrębnych umów 

tj. np. biuro rachunkowe, kancelaria prawna, obsługa informatyczna.  

10. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania, jakim jest realizacja 

zobowiązań biznesowych i obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

11. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu 

także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych ale także sprzeciwu na przetwarzanie, przy 

czym przysługuje ono jedynie  

w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują 

inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. 

12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/Pana danych do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

13. Pani/Pana dane nie będą podlegać profilowaniu oraz zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych.  

14. Pani/Pana dane nie będą udostępniane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych. 

 

 

………………………………….………………………………………………. 

( podpis członka Klubu Biznesu) 

 

 

Wyrażam/ nie wyrażam zgody na nieograniczone czasowo, wielokrotne i nieodpłatne publikowanie zdjęć i filmów z moim wizerunkiem (oraz 

z wizerunkiem mojej firmy) na funpage’u Klubu Biznesu (facebook) oraz Instagramie w celach edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych 

działalności mojej firmy. 

Jednocześnie zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych  

 

………………………………….………………………………………………. 

( podpis członka Klubu Biznesu) 
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