………………………………………………………
…….…........................................,dnia............................ ..
Pieczątka firmy

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA
DO ZACHODNIEJ IZBY GOSPODARCZEJ – PRACODAWCY I PRZEDSIĘBIORCY
ul. Wielka 67 , 53-340 Wrocław
tel. +48 510 015 810 e-mail: biuro@zig.pl
www.zig.pl
NAZWA FIRMY: ....................................................................................................................………
ADRES FIRMY: ...........................................................................................................................….
Uznając założenia programowe i postanowienia Statutu Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy:
1) Deklaruję przystąpienie do Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy oraz aktywne uczestnictwo w pracach Izby.
2) Oświadczam, iż są mi znane prawa i obowiązki wynikające z Członkostwa w Zachodniej Izbie Gospodarczej – Pracodawcy i
Przedsiębiorcy oraz zobowiązuję się w imieniu firmy, którą reprezentuję do przestrzegania Statutu i uchwał władz Izby.
3) Oświadczam, iż zapoznałem się ze sposobem naliczania i pobierania składek członkowskich oraz zobowiązuję się do terminowego
ich opłacania.
4) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych: Zachodnia Izba Gospodarcza Pracodawcy i Przedsiębiorcy z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wielka 67.
5) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych: Zachodnią Izbę Gospodarczą Pracodawcy i Przedsiębiorcy w celach marketingowych oraz informowania i zapraszania do udziału w wydarzeniach, szkoleniach i
konferencjach organizowanych przez ZIG.
6) Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres:
biuro@zig.pl spod adresu e-mail, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani.

....................................................................
Imię i Nazwisko

...............................................................
Podpis

Oświadczam, iż na podstawie paragrafu 15 pkt. 2 Statutu Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy
i Przedsiębiorcy z siedzibą we Wrocławiu, deklaruję uiszczanie ………… krotność składki1, czym uzyskuję
prawo do …..…. głosu/ów na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby.
………………………………………………………...
(podpis osoby reprezentującej firmę)
1

Członek Izby niebędący osobą fizyczną będzie uprzywilejowany na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby co do głosu w wysokości
odpowiadającej stosunkowi wielokrotności zadeklarowanej i uiszczanej składki.

Prosimy o wypełnienie poniższej ANKIETY:
Pełna nazwa firmy

Adres rejestrowy2

Adres prowadzenia
działalności
gospodarczej
(również filie /oddziały)
Numer NIP
Osoba reprezentująca
firmę /Prezes Zarządu/
Członkowie Zarządu
kontakt: telefon, e-mail
Rok powstania firmy
Branża
Forma prawna
Opis działalności
firmy

Ilość zatrudnionych
osób3
Obrót w poprzednim
roku rozliczeniowym
Dane kontaktowe:

IMIĘ I NAZWISKO

E-MAIL

TELEFON

SEKRETARIAT

DZIAŁ HR

MARKETING

KSIĘGOWOŚ
Ć
Czy wyrażają Państwo zgodę
TAK
NIE
na umieszczenie nazwy firmy
na stronie www.zig.pl ?
Niniejszym, w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2004 nr 104, poz. 926
z późniejszymi zmianami), znajdujących się na Deklaracji, zezwalam na marketingowe ich wykorzystanie i przetwarzanie ich w celach
świadczenia usług w ramach statutowej działalności Zachodniej Izby Gospodarczej – niniejsze dane przekazuję dobrowolnie.

…………………..…………………………………...
(podpis osoby reprezentującej firmę)
2
3

adres widniejący w dokumentach rejestrowych firmy

oprócz „pracowników” prosimy uwzględnić osoby zatrudnione w ramach „kontraktów menedżerskich” oraz osoby współpracujące,
prowadzące własną działalność gospodarczą, których więcej niż 51% aktywności poświęconych jest państwa firmie

