PIECZĘĆ FIRMOWA

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

DEKLARACJA
CZŁONKOWSKA
Niniejszym deklaruję chęć przystąpienia
reprezentowanego przeze mnie
podmiotu gospodarczego do

IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ
W TORUNIU
Oświadczam, iż znane są mi zasady
działalności Izby oraz jej Statut,
którego postanowień zobowiązuję się przestrzegać.

PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ FIRMĘ

IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W TORUNIU, ul. Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń
tel. 56 658 62 90, www.iph.torun.pl, e-mail: biuro@iph.torun.pl

Klauzula RODO
Szanowni Państwo,
w ramach działań mających na celu osiągnięcie zgodności z RODO, a także poinformowania o tym, jak Państwa
dane osobowe są przetwarzane przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu, poniżej przekazujemy niezbędne
informacje w tym zakresie. KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu z siedzibą
w 87-100 Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 41, www.iph.torun.pl, tel. 56-658 62 90, e-mail: biuro@iph.torun.pl.
2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia
ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z Pani/Pana członkostwa w naszej Izbie, b) art. 6 ust. 1 lit.
f RODO – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych, polegających
na utrzymywaniu stałych kontaktów z członkami Izby oraz przedstawianiem naszych ofert.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Izby Przemysłowo-Handlowej
w Toruniu, upoważnieni do przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane nie będą przez nas
przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania Pani/Pana członkostwa w naszej Izbie
oraz w okresie 10 lat po zakończeniu współpracy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne
dla członkostwa w naszej Izbie oraz utrzymywania przez nas kontaktu.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania
(poprawienia) swoich danych, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
a także do przenoszenia danych.
6. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza obowiązujące
przepisy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7. Pani/Pana dane nie będą profilowane.
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