DEKLARACJA
przystąpienia do Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Reprezentując :

oświadczam, że po zapoznaniu się z obowiązującym Statutem Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach:
1. Deklaruję przystąpienie do Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
2. Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu i uchwał organów Izby.
3. Zobowiązuję się do terminowego regulowania składek członkowskich zgodnie
z przyjętymi w Izbie zasadami na konto bankowe:
Ba n k Pe ka o S . A . 3 5 1240 1330 1111 0010 4823 1399
W załączeniu przedkładam dowód wpłaty pierwszej składki członkowskiej oraz wpisowego.
4. Zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w pracach Izby.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej
do reprezentacji firmy

Data

Podpis

Pieczątka firmy

For m ul a r z i nte ra kt y w ny. Wype ł ni j na ko m pute r ze .

www.rig.katowice.pl

Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która umożliwi nam sprawny kontakt
i pomoże w dostosowaniu oferty do Waszych potrzeb.

ANKIETA INFORMACYJNA
Pełna nazwa firmy lub Instytucji:
NIP:
Podstawowe informacje
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Rok założenia:

Telefon:

e-mail:

Strona www:

Liczba pracowników*:

Oddziały:

Wielkość przedsiębiorstwa:
MIKRO
MAŁE

TAK

NIE

ŚREDNIE

Forma prawna:
Jednoosobowa działalność gospodarcza
Spółka cywilna
Spółka prawa handlowego

DUŻE

Fundacja / Stowarzyszenie / Izba
Inne (jakie?)

Reprezentacja
Osoba reprezentująca zgodnie
z KRS lub CEIDG

Imię i nazwisko:

e-mail:

telefon:

Imię i nazwisko:

e-mail:

telefon:

Funkcja:
Osoba odpowiedzialna za
kontakt z Izbą
Funkcja:
Profile działalności wg PKD
(największy udział w obrocie)

Branża
Bankowość, ubezpieczenia i inne usługi finansowe
Budownictwo, architektura, nieruchomości
Elektronika, informatyka, telekomunikacja, ICT
Energetyka, górnictwo, hutnictwo i metalurgia
Edukacja, nauka, B+R, szkolenia, doradztwo biznesowe
i księgowe, usługi prawne
Handel hurtowy i detaliczny (czym?)
Poligrafia, marketing, reklama, PR, media
Produkcja (czego?)
Transport, logistyka
Zdrowie, farmaceutyka, chemia
Turystyka, gastronomia, hotelarstwo, organizacja
wydarzeń, sport i rekreacja
Inne usługi (w zakresie?)
Inne (jakie?)
Roczny obrót firmy:
Na jakim obszarze działa firma?
Do 500 000 zł
woj. śląskie
500 001 zł do 1 000 000 zł
Polska
1 000 001 zł do 5 000 000 zł
Europa
5 000 001 zł do 10 000 000 zł
Świat
10 000 001 – 50 000 000 zł
Powyżej 50 000 000 zł

1.
2.
3.
Krótki opis działalności (max. 3 zdania):

Export
TAK
Jakie rynki?

Import
NIE

TAK

NIE

Jakie rynki?

*Pod pojęciem pracowników rozumiemy wszystkie osoby świadczące pracę lub usługi na rzecz przedsiębiorcy bez względu na rodzaj umowy (umowa o pracę, powołania, wyboru, mianowania,
umowa cywilnoprawna, samozatrudnienie B2B itp.).

www.rig.katowice.pl

For m ul a r z i nte ra kt y w ny. Wype ł ni j na ko m pute r ze .

Zamawiamy prenumeratę kwartalnika Business HUB „Wolny Rynek” w cenie 99zł netto / 4 wydania z możliwością zamieszczenia nieodpłatnej
reklamy ( 1 str.) w dowolnym wydaniu magazynu. Standardowa cena reklamy - 2500 zł netto. Nakład: 2 tys. egzemplarzy. Najnowszy numer
do pobrania: tutaj rig.katowice.pl/businesshub/

TAK

NIE

Jakich działań i korzyści ze strony Izby oczekuje Twoja Firma od RIG w Katowicach?
Integracja, networking, nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych
Doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego
Doradztwo w pozostałym zakresie (jakim?)
Szkolenia, konferencje, eventy
Nawiązywanie lub rozwój współpracy międzynarodowej
Legalizacja dokumentów w handlu międzynarodowym
Marketing, promocja i PR firmy
Usługi public affairs
Poszukiwanie stażystów i pracowników
Wynajem auli multimedialnej i sal konferencyjnych
Rozstrzyganie sporów przez sąd arbitrażowych
Inne
W jakich obszarach działalności moglibyśmy Wam pomóc?

Osoba polecająca członkostwo do RIG w Katowicach?

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 7 ust.1 w związku z art. 13 ust.1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dzisiaj jako RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez Administratora Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach- dla celów związanych z moim członkostwem w
Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, w tym szkoleniach, imprezach i innych wydarzeniach organizowanych przez Administratora.
Jednocześnie wyrażam zgodę i zezwalam na wykorzystanie podanych przeze mnie powyżej danych osobowych na potrzeby przesyłania informacji związanych z członkostwem, w tym także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, a także marketingowe związane z
działalnością statutową RIG.
Ponadto oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Katowicach przy ulicy Opolska 15 (dalej: „Administrator”, „RIG”).
2. Dane kontaktowe Administratora: tel. 32 35 111 80, e-mail: rig@rig.katowice.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane:
a. w celach związanych z członkostwem w RIG (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b. w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających zobowiązujących przepisów prawa,
w szczególności ustawy o izbach gospodarczych, realizacji obowiązków podatkowych, sprawozdawczych i rachunkowych (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
c. w celu realizacji zadań, celów i obowiązków wynikających z członkostwa, w tym wynikających ze Statutu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach dalej „Statut”, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
d. w zakresie i w celu na jaki udzielona została przeze mnie zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
e. w celu marketingu bezpośredniego, co jest prawnie uzasadnionym interesem RIG (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
f. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem RIG (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
g. w celu oceny świadczonych usług, badania satysfakcji, co jest prawnie uzasadnionym interesem RIG (podstawa prawna: art. 6 ust.
1 lit. f RODO)
h. w celu realizacji kontaktu, wymiany informacji i danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem RIG (podstawa prawna: art. 6 ust.
1 lit. f RODO)

www.rig.katowice.pl

i. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji i danych w przypadku konieczności wykazania faktów, co jest
prawnie uzasadnionym interesem RIG (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
j. w celu realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej wynikających z realizacji członkostwa
w RIG (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
k. w celach historycznych, co jest prawnie uzasadnionym interesem RIG (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)4. W przypadku
wyrażenia zgody, o której mowa powyżej przysługiwać mi będzie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Moje dane osobowe przetwarzane będą przez okres członkostwa w RIG, a po jego ustaniu przez okres wynikający z obowiązujących przepisów
prawa, a w przypadku prawnie uzasadnionych interesów Administratora na czas ich realizacji. W stosunku do danych na które wyraziłem zgodę –
do czasu jej cofnięcia.
6. Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione:
a. podmiotom, z usług których Administrator korzysta w związku z członkostwem tj.: podmiotom świadczącym usługi doradcze, kadrwopłacowe, księgowe, podatkowe, prawne, rachunkowe, informatyczne, teleinformatyczne, audytowe, agencjom reklamowym i public
relations, podwykonawcom.
b. innym odbiorcom, tj.: partnerom handlowym, Krajowej Izbie Gospodarczej, innym izbom gospodarczym, podmiotom z naszej grupy,
podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, Poczcie Polskiej SA, firmom kurierskim,
podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), firmom windykacyjnym, firmom nabywającym
wierzytelności, biurom informacji gospodarczej, pozostałym Firmom Członkowskim RIG w ramach „Strefy Członkowskiej”.
7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie takie może nastąpić jedynie
w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celu w jakim przetwarzane są dane (w szczególności w celu wykonania umowy) oraz przy zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony tych danych. W ramach swoich uprawnień ma Pani/Pan możliwość uzyskania informacji o tych danych, miejscu ich udostępnienia i zastosowanych zabezpieczeniach.
8. Przysługuje mi prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO).9. Przysługuje mi prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, jak również z uwagi na moją szczególną sytuację (którą należy w takiej sytuacji wskazać) w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
tj. przetwarzanie przez Administratora danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów.
10. Przysługuje mi także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego
organu nadzorczego) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji praw i obowiązków wynikających członkostwa.
Podanie danych niezbędnych do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jest wymogiem ustawowym wynikającym z obowiązujących
przepisów.
12. Jeżeli nie podam danych RIG może odmówić członkostwa lub mogę utracić uprawnienia wynikające z członkostwa.
13. Zapoznałam/em się z Polityką Bezpieczeństwa Administratora.
Jednocześnie oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że Administrator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania na całym
świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających wizerunek uczestników, szkoleń, imprez
i innych wydarzeń organizowanych przez Administratora. Mogą być one wykorzystane przez Administratora poprzez umieszczanie na nośnikach
typu CD-Rom, DVD, N w katalogach oraz mediach np. na stronach internetowych , w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Administratora.
Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby mój wizerunek rozumiany w szczególności jako twarz, sylwetka, głos (w tym jego toni barwa) został utrwalony w jakichkolwiek postaci, w szczególności w formie nagrania audio, audiowizualnego lub zdjęcia oraz, aby mój wizerunek został wykorzystany
i rozpowszechniony przez Administratora dla celów promocyjno-reklamowych.
Poprzez rozpowszechnienie wizerunku uznaje się w szczególności jego umieszczenie na stronach internetowych, profilach w mediach społecznościowych (np. Facebook), w mailingu bezpośrednim do członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, w materiałach public relations
oraz w innych środkach masowego przekazu w szczególności radio i telewizji.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji zgodnie z KRS lub CEIDG

Podpis osoby odpowiedzialnej za kontakt z Izbą

