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POLSKO-LUKSEMBURSKA IZBA GOSPODRCZA 
POLISH-LUXEMBOURG CHAMBER OF COMMERCE 

   

Miejscowość  data 
  
  

Niniejszym deklarujemy przystąpienie 
do Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej 

 

nazwa firmy 
 

 

 

adres siedziby firmy 
Ulica, nr  

Kod  Miasto  

telefon  e-mail  

branża  WWW  

Dane rejestrowe firmy 

NIP  REGON  KRS  

Liczba pracowników  Przynależność do Luksembursko-Polskiej Izby Gospodarczej  

Osoba/osoby reprezentujące firmę w PLIG 

Imię i nazwisko  stanowisko  

Telefon  e-mail  
    

Imię i nazwisko  stanowisko  

Telefon  e-mail  
 
1. Deklarujemy przystąpienie do Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej (PLIG) i prosimy o przyjęcie w poczet Członków Izby. 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Statutu PLIG i zobowiązujemy się do przestrzegania jego postanowień, 

uchwał władz Izby oraz czynnego udziału w pracach Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej. 
3. Zobowiązujemy się do wpłacenia stosownych opłat na poniżej wskazany rachunek: 

a. opłaty wpisowej (ważna od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.) w wysokości PLN 1.500,00, 
b. rocznej składki członkowskiej w wysokości wynikającej z uchwał Walnego Zgromadzenia Izby, 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej na wskazany w niej rachunek bankowy. 

4. Zobowiązujemy się do informowania Izby o wszelkich zmianach danych objętych niniejszym wnioskiem. 
 
Wyrażamy zgodę na: 
 
 otrzymywanie z PLIG za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych. Zgodę tą można odwołać 

w każdej chwili wysyłając mail na adres mailowy PLIG. 
 przetwarzanie przez PLIG obecnie i w przyszłości w celach związanych z działalnością Izby, w systemach informatycznych 

i w innych zbiorach danych, moich danych osobowych. 
 przetwarzanie przez PLIG moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku do celów marketingowych, przesyłania 

zaproszeń na wydarzenia i szkolenia Izby, przesyłanie newslettera itp. 
 przekazywanie danych kontaktowych innym firmom członkowskim PLIG (nazwiska, adresu służbowego e-maili numeru telefonu 

służbowego) do celów marketingowych firm członkowskich PLIG; 
 wysyłanie rachunków elektronicznych w celu uiszczenia opłat związanych z członkostwem w PLIG na wskazany adres e-mail:  

adres e-mail do przekazywania rachunków …………………………………………………………………………..; 
 zamieszczanie nazwy firmy wraz z przekazanym logo w mediach izbowych. 

 
 

……………....................................... 

podpis czytelny oraz pieczęć imienna osoby 
upoważnionej do reprezentowania firmy 
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KLAUZULA INFORMACYJNA POLSKO-LUKSEMBURSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ (PLIG) 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza z siedzibą we Wrocła-
wiu, przy ulicy Rzeźniczej 32-33, II p., 50-130 Wrocław zwana dalej „Administrator”. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem 
na adres email: rodo@plig.biz. 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu: 
a. informowania o planowanych wydarzeniach, konferencjach, publikacjach, wysyłki newslettera oraz 

innych działań marketingowych realizowanych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody; 
b. podjęcia działań zmierzających do rozpatrzenia wniosku członkowskiego oraz realizacji członkostwa 

w PLIG; 
c. realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa; 
d. realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie 

ewentualnych roszczeń. 
4. Odbiorcą danych osobowych mogą być usługodawcy Administratora, firmy członkowskie, podmioty powią-

zane z Administratorem. 
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres członkostwa w PLIG, a po jego zakończeniu będą przetwa-

rzane przez okres wynikający z przepisów prawa lub do momentu jej cofnięcia. 
6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograni-

czenia przetwarzania, przeniesienia danych, oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu. 
7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili cofnąć. Cofnięcie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych 

osobowych. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie spowoduje brak możliwości członko-

stwa w PLIG 
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