Deklaracja Członka Wspierającego
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
.......................................................................................................................................................
/nazwa instytucji lub imię i nazwisko osoby fizycznej/
.......................................................................................................................................................
/ adres instytucji lub adres osoby fizycznej/
.......................................................................................................................................................
/adres e-mail/
deklaruję przystąpienie do Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego z siedzibą
w Warszawie w charakterze członka wspierającego.
Potwierdzam, że znane są mi zasady, na jakich członek wspierający działa w Zrzeszeniu,
zgodnie z aktualnie przyjętym Statutem.
W przypadku chęci wsparcia finansowego na rzecz działań statutowych PZPBM, takowej
jednorazowej wpłaty za rok …………………….. w wysokości ……………………………….
dokonam na konto:
30 1500 1126 1211 2008 3369 0000
Santander Bank Polska

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się ze Statutem Zrzeszenia i akceptuję jego brzmienie.

………………....
Data

………………………………
Podpis

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na
adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisany (-na) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujętych
w deklaracji członka wspierającego w podanym wyżej zakresie przez Polskie Zrzeszenie Producentów
Bydła Mięsnego, ul. Smulikowskiego 4/217, 00-389 Warszawa, w celu obsługi członkostwa w
Polskim Zrzeszeniu Producentów Bydła Mięsnego.
……..……………………….………………….……………
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
z siedzibą w Warszawie, ul. Smulikowskiego 4/217,
2) kontakt z Administratorem Ochrony Danych - biuro@pzpbm.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi członkostwa w Polskim Zrzeszeniu
Producentów Bydła Mięsnego,
4) Podstawą do przetwarzania tych danych jest Rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1),
5) odbiorcami

Pani/Pana

danych

osobowych

będą

wyłącznie

podmioty

uprawnione

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat,
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody,
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
9) podanie danych osobowych jest warunkiem członkostwa w PZPBM, ich niepodanie może skutkować
odmową przyjęcia w poczet członków wspierających PZPBM.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na
adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy.

