DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA
DO
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRZETWÓRCÓW RYB
Nazwisko i imię …...............................................................................................
Deklaruję przystąpienie firmy...............................................................................
jako członek wspierający
oraz dodatkowo zgłaszam na członka zwyczajnego (reprezentanta firmy)
….............................................................................................................. (imię i nazwisko)
(wspierający – firma, zwyczajny – osoba fizyczna reprezentująca firmę)
Nazwa zakładu i pełny adres
(pieczątka)

Weterynaryjny numer identyfikacyjny
(pieczęć z numerem)

Produkt, produkty charakterystyczne dla zakładu (profil działalności)

Dane kontaktowe
Telefon
Nr faxu
Strona www
Osoba do kontaktu
(imię i nazwisko, telefon, mail)

Wielkość zatrudnienia w firmie (zaznaczyć „x” właściwy)
Do 10 osób

□ Od 11-30

□ Od 31-100

□ Od 101-150

□ Od 151-200

□ 201 i więcej □

Deklaruję przystąpienie i proszę o przyjęcie w poczet członków Polskiego Stowarzyszenia
Przetwórców Ryb z siedzibą w Koszalinie.
Zapoznałem się ze Statutem Stowarzyszenia (www.pspr.pl).
Spełniam wymogi przynależności do Stowarzyszenia ( Rozdział III § 13 i 14 Statutu)

§ 13
Członkiem zwyczajnym może być każda osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i
związana z przetwórstwem rybnym w taki sposób, że jest zainteresowana umocnieniem i rozwojem polskiego
przetwórstwa rybnego (właściciele przetwórni, spółdzielcy, naukowcy, hodowcy ryb, rybacy itp.).
§ 14
1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba
prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, Organy Administracji Rządowej i Samorządowej,
Członkowie wspierający deklarację na rzecz Stowarzyszenia, pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna lub organ
rządowy i samorządowy działają w Stowarzyszeniu przez jego przedstawiciela.
2.Członek wspierający jest zobowiązany do płacenia składek członkowskich.

Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu, Regulaminu i Uchwał Walnego
Zgromadzenia i Zarządu oraz będę uczestniczył w pracach Stowarzyszenia i opłacał składkę
członkowską.
Niniejszym informuję, że znana mi jest uchwała Walnego Zgromadzenia z dn. 3.06.2016 r.
określająca wysokość składki członkowskiej dla członków wspierających:
Według schematu:
dla firm zatrudniających do 10 osób – składka wynosi - 1000 PLN
od 11 do 30 zatrudnionych 2 500 PLN
od 31 do 100 zatrudnionych 4 500 PLN
od 101- 150 zatrudnionych 6 000 PLN
od 151 do 200 zatrudnionych - 8 000 PLN
od 201 i więcej
- 10 000 PLN
Składka członkowska dla członka zwyczajnego (osoba fizyczna reprezentująca firmę) wynosi
300,00 zł na rok oraz wpisowe (jednorazowe) w kwocie 700,00 zł
Dla firm nie związanych bezpośrednio z przetwórstwem ryb składka, bez względu na wielkość
zatrudnienia wynosi 5000 PLN rocznie.
Miejscowość:.........................................,

data: …......................................................

….........................................................
podpis
Przystępujący do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych
przez Administratora, dla celów statutowych Stowarzyszenia zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
Jednocześnie POLSKIE STOWARZYSZENIE PRZETWÓRCÓW RYB, ul. Słowiańska 5 pokój 111,75-846 Koszalin,
KRS: 0000204370; NIP: 6692197535, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż:
 podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przystąpienia do Stowarzyszenia;
 przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana
zgody przed jej cofnięciem.
 podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) – f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ;
 dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu;
 bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
 ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”

Nr konta: BNP Paribas Bank Polska S.A.

45175000120000000031637783

….........................................................
podpis

