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DEKLARACJA OSOBY PRZYSTĘPUJĄCEJ1  

do POWIATOWEGO CECHU RZEMIOSŁ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW  
– ZWIĄZEK PRACODAWCÓW W WEJHEROWIE 

 
 

Ja, niżej podpisany (a) ____________________________________ urodzony (a) dnia_________________     

w ____________________ zamieszkały (a) _______________________________________________ 

kontakt (tel./ mail) ______________________________________________, prowadzący (a) działalność 

rzemieślniczą od ______________________ w zakresie ___________________________________________ 

DEKLARUJĘ: 

dobrowolną przynależność do Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związek 

Pracodawców z siedzibą w Wejherowie i oświadczam, że znam treść Statutu Cechu oraz zobowiązuję się do 

przestrzegania jego postanowień, w tym także postanowień aktów uchwalonych przez statutowe organy 

Cechu.  

 

Ponadto zobowiązuję się do terminowego uiszczania składek członkowskich w wysokości wynikających                

z uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

 

Potwierdzam zgodność danych zawartych w ANKIECIE CZŁONKOWSKIEJ, będącej załącznikiem do niniejszej 

deklaracji. 

 
 

______________________________   _________________________________ 
(MIEJSCOWOŚĆ I DATA)     CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY 

 
 
 

ADNOTACJA BIURA CECHU 
Zarząd Powiatowego Cechu Rzemiosł w Wejherowie Uchwałą nr ______________________________ z dnia 
_______________________________ przyjmuje/ nie przyjmuje* w/w _______________________________________ 
w poczet członków Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców. 

Wejherowo, dnia __________________________                                      _______________________________________ 

Podpis Dyrektor Biura Cechu 

WYPEŁNIA PRACOWNIK BIURA CECHU: 
OPŁATA WPISOWEGO została uregulowana w wysokości _________zł, w dniu __________________________; 
SKŁADKA CZŁONKOWSKA zostaje pobierana w wysokości _________zł, od dnia __________________________; 

 
 
 

 
1 W przypadku osób prawnych i spółek osobowych o których mowa w§9 Statutu należy do deklaracji dołączyć stosowny dokument. 
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PODSTAWA PRAWNA: 
Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922)  art. 6 ust. 1 lit a) i c) Rozporządzenia 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO.  
Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U.2020.2159 t.j. z dnia 2020.12.04). 
Ustawa  z dnia 23 maja 1991 r. o organizacji pracodawców (Dz.U.2019.1809 t.j. z dnia 2019.09.24). 
Statut Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców w Wejherowie 
  
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, 
iż: 
1) Administratorem Twoich danych osobowych, jest: Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw - 

Związek Pracodawców w Wejherowie (ul. Gen. Józefa Hallera 18, 84-200 Wejherowo). NIP: 588-14-53-944, REGON: 
000758085, Numer KRS: 0000048667. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Związek 
Pracodawców w Wejherowie możliwy jest pod adresem email: iod@cechwejherowo.pl. Należy pamiętać, iż 
powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych 
osobowych. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu reprezentowania interesów zrzeszonych członków 
Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców w Wejherowie. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy biura Powiatowego Cechu Rzemiosł w Wejherowie oraz 
zewnętrzne biuro rachunkowe. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec Pani/Pana danych osobowych, 
bądź rezygnacji z przynależności do Powiatowego Cechu Rzemiosł w Wejherowie. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 

7) Jeżeli twierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa przysługuje prawa 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 
administratora może skutkować odmowną decyzją w sprawie Powiatowego Cechu Rzemiosł w Wejherowie. 

 

Oświadczenie: 

W związku z powyższym, oświadczam, iż zapoznałam się z informacjami i zgadzam się na przetwarzanie moich 
danych. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie wycofać, z tym że wycofanie 
zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 

*Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na adres e-mail, bądź listownie na adres podany w 
deklaracji oraz ankiecie członkowskiej. 

   
*Wyrażam zgodę na umieszczenie danych kontaktowych firmy na stronie internetowej 
Powiatowego Cechu Rzemiosł w Wejherowie tj. www.cechwejherowo.pl   

   
 
 

______________________________   _________________________________ 
(MIEJSCOWOŚĆ I DATA)     CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY 

 

*Odpowiednie pole prosimy zaznaczyć znakiem „X” 
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