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          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 TRADYCYJNY LUB ELEKTRONICZNY 

 OSOBY REPREZENTUJĄCEJ FIRMĘ   

 

 
 

 

 

 

 

http://www.iph.torun.pl/


 

 

 

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 informacyjna RODO 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Izba Przemysłowo-Handlowa  

w Toruniu z siedzibą w 87-100 Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 41, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej oraz do Rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000074925, NIP: 9560001502, 

REGON: 001409613. 

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami na adres  

e-mail biuro@iph.torun.pl, pod numerem telefonu 56 658 62 90 lub pisemnie na adres naszej siedziby 

wskazany w punkcie powyżej. 

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest uczestnictwo w Izbie Przemysłowo-Handlowej 

w Toruniu w charakterze jej członka. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

b)  RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (deklaracji członkowskiej), której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 

przed zawarciem umowy. 

4. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom: 

a) naszym partnerom biznesowym, czyli firmom, z którymi współpracujemy, 

b) naszym podwykonawcom, w tym firmom księgowym, informatycznym, prawniczym, firmom 

zapewniającym obsługę księgowo – płacową, 

c) instytucjom określonym przepisami prawa. 

5. Podmiot, których dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

sprostowania (poprawienia) danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, 

a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

6. Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia 

wynikające z umowy, czyli przez okres 6 lat. W uzasadnionych wypadkach Państwa dane mogą być 

przechowywane przez dłuższy okres. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania danych będzie brak 

możliwości przyjęcia Państwa do grona członków Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu.  

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz 

profilowania osób, których dane dotyczą. 
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DEKLARACJA 

WYSOKOŚCI SKŁADEK 
CZŁONKOWSKICH NA ROK 2022* 

 
Zarząd Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu ustalił w dniu 21.06.2018 r.  

wysokość opłat członkowskich w sposób następujący: 
 
1. Wysokość jednorazowej opłaty wpisowej dla firm nowowstępujących wynosi 100 zł.   
2. Roczne składki członkowskie naliczane są wg zasady:  
 

LICZBA ZATRUDNIONYCH** WYSOKOŚĆ SKŁADKI ROCZNEJ 

1-5    400 zł 

6-20 1 000 zł 

21-50 2 000 zł 

51-100 3 000 zł 

Powyżej 100 4 500 zł 

 
3. Wysokość składki oraz zasady jej opłacania określane są na podstawie niniejszej deklaracji (weksla 
    moralnego). 
4. Wysokość składki za rok, w którym firma przystąpiła do Izby ustala się proporcjonalnie  
    do liczby miesięcy, licząc od miesiąca przyjęcia w poczet członków. 
5. Wysokość zadeklarowanej składki ulega obniżeniu zgodnie z „Programem lojalnościowym dla Członków IPH 
    w Toruniu” przyjętym uchwałą Zarządu nr 27/2018 z dnia 28.11.2018 r.  
6. Korzystanie z usług IPH w Toruniu z uwzględnieniem rabatów i zniżek przewidzianych dla Członków IPH, 
    możliwe jest po opłaceniu składek członkowskich.  
 
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZASADAMI DEKLARUJĘ LICZBĘ OSÓB ZATRUDNIONYCH W FIRMIE ………………   

I SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ W WYSOKOŚCI............................ZŁ ROCZNIE, KTÓRĄ REPREZENTOWANA PRZEZE 

MNIE FIRMA BĘDZIE WPŁACAŁA (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWĄ OPCJĘ) **** 

  Jednorazowo (do 15 stycznia) 

  W II ratach (I rata do 15 stycznia, II rata do 15 lipca) 

  W IV ratach (I rata do 15 stycznia, II rata do 15 kwietnia, III rata do 15 lipca, IV rata do 15 października) 
 

na rachunek bankowy:  
Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu, I Oddział Toruń 42 9511 0000 0000 1852 2000 0010  
 
 
* W przypadku nieprzesłania deklaracji składek członkowskich za rok bieżący przyjmuje się ostatnio przesłaną deklarację.  
** Liczonych jako suma umów o pracę oraz innych umów cywilnoprawnych będących podstawą zatrudnienia.  
*** W przypadku braku deklaracji dotyczącej liczby rat uznaje się, iż firma dokona opłaty jednorazowo.  
 
 
 
 
 PIECZĘĆ FIRMOWA DATA I PODPIS TRADYCYJNY LUB ELEKTRONICZNY  
  OSOBY REPREZENTUJĄCEJ FIRMĘ 
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PROGRAM LOJALNOŚCIOWY 

DLA CZŁONKÓW IPH W TORUNIU 
 
1. Firma członkowska, która zaprosiła do Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu nową firmę członkowską, 
uzyska rabat uzależniony od wysokości składki zadeklarowanej przez nowo przyjęte przedsiębiorstwo. 
 

WYSOKOŚĆ 
SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ 

NOWEJ FIRMY 

WYSOKOŚĆ RABATU 
DLA CZŁONKA  

KORZYSTAJĄCEGO Z PROGRAMU 

   400 zł 100 zł 

1 000 zł 250 zł 

2 000 zł 450 zł 

3 000 zł 600 zł 

4 500 zł 900 zł 

 
2. Rabaty sumują się i pomniejszają składkę członkowską zadeklarowaną na rok następny, po roku w którym 
firma członkowska pozyskała nową firmę dla Izby. Rabat będzie odliczony po opłaceniu składki przez nową 
firmę.  

 
3. Jeśli suma rabatów przewyższy kwotę składek członkowskich, składka ulega wyzerowaniu, a pozostały rabat 
nie przechodzi na lata następne. 

 
 

OŚWIADCZENIE  
 

 
OŚWIADCZAM, ŻE ZOSTAŁEM/ŁAM ZAPROSZONY DO GRONA CZŁONKÓW IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 
W TORUNIU PRZEZ FIRMĘ CZŁONKOWSKĄ: 
 
 
PEŁNA NAZWA FIRMY …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ADRES FIRMY …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 INFORMACJE FIRMOWE 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

PEŁNA NAZWA FIRMY  -   ..........................................................................................................................  

NAZWA SKRÓCONA  -  ...............................................................................................................................  
ODDZIAŁY  -  ..............................................................................................................................................  
PREZES / DYREKTOR / WŁAŚCICIEL  -  ........................................................................................................  
OSOBA DO KONTAKTU  -  ..........................................................................................................................  
STANOWISKO  -  ........................................................................................................................................  
TELEFON  -  ................................................................................................................................................  
E-MAIL  -  ...................................................................................................................................................  
E-MAIL  do wysyłki dokumentów księgowych -  .......................................................................................  
 
2. INFORMACJE TELEADRESOWE (do publikacji na stronę internetową IPH) 

MIASTO  -  .................................................................................................................................................     

KOD  -  .......................................................................................................................................................  
ULICA -  ......................................................................................................................................................  
NUMER -  ...................................................................................................................................................  
NIP  -  .........................................................................................................................................................  
STRONA WWW -   ......................................................................................................................................  
TELEFON  -  ................................................................................................................................................  
E-MAIL  -  ...................................................................................................................................................  
 

3. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI (zaznaczyć właściwe X)  
 

budowlana elektryczna nieruchomości 

reklama, marketing, poligrafia, druk finanse księgowość 

informatyczna przemysł, produkcja ubezpieczenia 

szkolenia, uczelnie, mediacje doradcza prawo 

samochodowa transport, kurierzy medycyna, zdrowie, uroda 

turystyka, kultura, sztuka stowarzyszenia, związki usługowa 

HR ochrona sprzątanie 

spożywcza rolnicza HoReCa 

projektowanie, meble, wystrój wnętrz, dekoracje Inna……………………… 

 
4. OPIS FIRMY (max. 5 zdań - ta sama treść będzie widoczna na stronie www IPH) 

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

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

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

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

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