
………...................……….……

        pieczęć organizacji 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA 
DO POLSKO-DOMINIKAŃSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ W CHARAKTERZE CZŁONKA STOWARZYSZONEGO 

      Deklaracja zmiany 

reprezentując 

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

(nazwa organizacji) 

oświadczamy, że: 

1. Deklarujemy przystąpienie do Polsko-Dominikańskiej Izby Gospodarczej (PDIG) w

charakterze członka stowarzyszonego.

Dane teleadresowe siedziby organizacji: 

ulica, nr. .............................................................................................................................. 

kod pocztowy ......................................................... miasto ............................................... 

województwo ......................................................... kraj ................................................... 

telefon ..................................................................... fax .................................................... 

e-mail ..................................................................... www ................................................. 

Dane rejestrowe organizacji: 

Numer NIP ......................................... Nazwa i numer rejestru ......................................... 

Osoba/y upoważniona/y do reprezentowania organizacji wg KRS lub inne: 

a) imię i nazwisko ...................................................... stanowisko ....................................... 

telefon ...............................................  e-mail ..................................................................... 

b) imię i nazwisko ...................................................... stanowisko ....................................... 

telefon ...............................................  e-mail ..................................................................... 

Osoba upoważniona do kontaktu z Izby: 

imię i nazwisko ...................................................... stanowisko ........................................ 

telefon ...............................................  e-mail ..................................................................... 

2. Zobowiązujemy się do przestrzegania Statutu Izby, terminowego regulowania

składek członkowskich oraz do uczestnictwa w działalności Izby.



 

3. Zobowiązujemy się do wpłacenia wpisowego w wysokości 100 zł (kwota wpisowego 

musi wykonać z konta organizacji wnioskującej) oraz składki rocznej w wysokości  

500 zł na rachunek bankowy Polsko-Dominikańskiej Izby Gospodarczej: 

 

Santander Bank Polska S.A. 4 O. w Warszawie 

57 1090 1056 0000 0001 4404 9451 

 

4. Ponadto wyrażamy zgodę na udostępnienie Polsko-Dominikańskiej Izby 

Gospodarczej podstawowych informacji i danych kontaktowych firmy oraz na 

gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych zgodnie z 

obowiązującym prawem oraz zobowiązujemy się do informowania izby o wszelkich 

zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku. 

 

 

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

   czytelny podpis             czytelny podpis 

osoby upoważnionej do kontaktu        osoby upoważnionej 

           do reprezentowania organizacji 

 

 

Miejscowość ..................................... dnia..................... 

 

 

Klauzula obowiązku informacyjnego znajduje się na odwrocie. 

 

UWAGA: deklarację prosimy przesłać na adres korespondencyjny: 

 

Polsko-Dominikańska Izba Gospodarcza 

Al. Jana Pawła II 23 

00-854 Warszawa, Polska 

 

 

(wypełnia organ rozpatrujący wniosek)  

POLSKO-DOMINIKAŃSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ 

 

 

Uchwałą Prezydium nr ……….……….… z dnia ……….……… przyjęto w poczet 

członków Polsko-Dominikańskiej Izby Gospodarczej. 

 

Rejestr członków nr ………………… 

 

 

 

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

             Prezes Prezydium         Sekretarz Prezydium 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

POLSKO-DOMINIKAŃSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ  

(PDIG) 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Dominikańskiej Izby 

Gospodarczej z siedzibą w Warszawie 00-074, przy ul. Trębackiej 4 („Administrator” oraz 

„PDIG”). 

 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z 

Administratorem na adres email: rodo@pdig.pl. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: 

a. informowania o planowanych wydarzeniach, konferencjach, publikacjach, wysyłki 

newslettera oraz innych działań marketingowych realizowanych na podstawie 

dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

b. podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do rozpatrzenia wniosku 

członkowskiego oraz realizacji członkostwa w PDIG (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

c. realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym 

m.in. z ustawy o rachunkowości lub przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO); 

d. realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym 

dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące 

infrastrukturę IT, inne firmy członkowskie, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie 

Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w 

szczególności FDP (Fundacja Dominikana w Polsce). 

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres członkostwa w PDIG, a po jego 

zakończeniu będą przetwarzane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa 

(m.in. prawa podatkowego). W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, do 

momentu jej cofnięcia. 

 

6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do 

zgłoszenia sprzeciwu. 

 

7. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla 
ochrony danych osobowych. 

 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie skutkować będzie 

brakiem możliwości członkostwa w PDIG. 

 

 

 

 

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

   czytelny podpis             czytelny podpis 

osoby upoważnionej do kontaktu        osoby upoważnionej 

           do reprezentowania organizacji 
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