
 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA 

 do:  

ZWIĄZKU  PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW I  DYSTRYBUTORÓW 

„POLSKIE OKNA I DRZWI” 

po zapoznaniu się ze Statutem Związku Producentów, Dostawców i  Dystrybutorów „Polskie Okna I Drzwi” 

deklaruję jako osoba prawna*/ osoba fizyczna* chęć przystąpienia do Związku  Producentów, Dostawców I  

Dystrybutorów „Polskie Okna I DRZWI” w charakterze Członka Zwyczajnego 

 

Nazwa firmy: 

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

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

Adres:......................................................................................................................................................................... 

Tel..............................................................................  Fax:........................................................................... 

E-mail........................................................................... www......................................................................... 

NIP..................................................................................... 

 

Imię i nazwisko osoby reprezentującej ....................................................................................... ............................ 

Prezes/Właściciel/ Współwłaściciel/Dyrektor/Pełnomocnik* 

 

 

Niniejszym deklaruję przystąpienie do Związku i zobowiązuję się przestrzegać postanowień Statutu Związku, 

realizować podjęte uchwały organów Związku oraz aktywnie uczestniczyć w jego pracach. 

Oświadczam jednocześnie, że cele i statut Związku są mi znane. Zobowiązuje się: 

1. Stosować do przepisów statutu i obowiązujących regulaminów, uchwał oraz postanowień władz Związku. 

2. Regularnie i terminowo opłacać obowiązującą  składkę członkowską oraz inne opłaty wynikające z 

przynależności do Związku bądź do uiszcza których będę zobowiązany na podstawie uchwał władz Związku albo 

zawartych ze Związkiem umów. 

 

    

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

                         (miejscowość, data)                                                                       (podpis osoby upoważnionej ) 

 

 

Uwaga!  Podpis pod deklaracją musi złożyć osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu firmy. 

 



 

Oświadczenie  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. informuję, iż: 

 

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Polskie Okna i Drzwi  z siedzibą w Warszawie, 

ul. Elektronowa 2 lok. 1.22 . 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych Związku Polskie Okna i 

Drzwi oraz do kontaktu z państwa firmą umożliwiającego realizację tych działań 

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą  udostępniane; 

4)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przynależności do Związku Polskie Okna i 

Drzwi, czyli do czasu rezygnacji firmy z członkowstwa , rozwiązania umowy na podstawie, której reprezentuje 

Pan/Pani  firmę członkowską ; …  

5)  posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6)  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO 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.; 

7)  podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy , jaką jest dobrowolna 

deklaracja przynależności. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie uniemożliwienie realizacji działań na rzecz państwa firmy określonych w statucie Związku 

POiD.  

 

 

 

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

                         (miejscowość, data)                                                                       (podpis osoby upoważnionej ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga!  Podpis pod deklaracją musi złożyć osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu firmy. 


