
ANKIETA CZŁONKOWSKA - OBOWIĄZKOWA 

 
Nazwisko i imię członka: .................................................................................. 

Dokładny adres lub pieczęć zakładu: ................................................................................................................................. 

Tel., E-mail, www .............................................................................................................................................................. 

Adres do korespondencji (jeśli inny niż w/w): ................................................................................................................... 

NIP ....................................... REGON .................................... PKD ...............................PESEL...................................... 

Forma prawna działalności:  ❑ osoba fizyczna    ❑  S.C.   ❑ Sp. z o.o./komandytowa  ❑ inna .................................... 

Ilość osób zatrudnionych: .................     Podatnik VAT:      ❑ TAK        ❑ NIE 

Forma opodatkowania podatkiem dochodowym:   ❑ karta podatkowa    ❑ ryczałt   ❑ Podatkowa  KPiR /zasady ogólne           

❑ pod. liniowy     ❑ pełna księgowość    

Czy prowadzę działalność gospodarczą:       ❑ TAK   ❑ NIE           Czy jestem osobą szkolącą:       ❑ TAK        ❑ NIE   

Data  otwarcia zakładu  ............................................................     

Czy jestem zainteresowany organizowanymi przez Cech wycieczkami           ❑ TAK        ❑ NIE 

Czy jestem zainteresowany szkoleniami, konferencjami lub spotkaniami organizowanymi przez Cech lub instytucje/firmy          

z nim współpracujące?        ❑ TAK        ❑ NIE 

Jeśli tak, to jakimi rodzajami szkoleń, konferencji, spotkań byłbym zainteresowany: 
 

❑  dotyczącymi zasad prowadzenia działalności gospodarczej, np. z ZUS, US 

❑  dotyczącymi zagadnień branżowych, np. praca na wysokości, montaż rusztowań, spawanie, inne .................................. 

❑  dotyczącymi zatrudniania pracowników, np. z PIP 
 

❑  wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji o organizowanych szkoleniach drogą elektroniczną i deklaruję 

udzielanie odpowiedzi na przesyłane do mnie propozycje  

                                                                           adres e-mail ..................................................................................................... 

 Zgodnie z Rozporządzeniem 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 - RODO: 
 

❑ wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych obejmujących dane zawarte w 

powyższej ankiecie przez Wielkopolski Cech Rzemiosł Budowlanych w celach określonych w Statucie Cechu i archiwizacji. 

❑ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższej ankiecie przez Wielkopolski 

Cech Rzemiosł Budowlanych w celach związanych z redakcją i rozwojem strony internetowej Cechu. 
                                                                                 

 

 

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

                                                                         czytelny podpis                                      ..................................................................... 

                                                                                                                                                                         pieczęć Firmy 
Jednocześnie zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami „RODO” przyjmuję do wiadomości, że:  
 

• Administratorem danych jest Wielkopolski Cech Rzemiosł Budowlanych z siedzibą w Poznaniu, 

• Dane będą udostępniane: organizacjom rzemieślniczym, placówkom oświatowym oraz innym instytucjom i osobom w ramach realizacji przez Cech 

zadań statutowych, 

• dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem i nie będą przekazywane 

innym Administratorom danych, 

• przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania i usuwania, 

• przysługuje mi prawo wniesienia umotywowanego pisemnego sprzeciwu przetwarzania danych, 

• dane będą przetwarzane na czas potrzebny w celu realizacji zadań na które zgody są udzielane a po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną 

usunięte, 

• dane podaję dobrowolnie. 

 

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

                                                                                                      czytelny podpis 

 


