DEKLARACJA
przystąpienia do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
NAZWA:………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRES:……………………………………………………………………………………………………………….………..……………
NIP:……………………………..……………………………………………………………………………………………………………
TELEFON:…………………………………………………………….…FAX:……………………………………….……..…………
E-MAIL do kontaktu: …………………………………………………………………………………………………………………
EMAIL do faktury: ……………………………………………………………………………………………………
•

Po zapoznaniu się ze Statutem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC), deklaruję
członkostwo w PIPC i realizację celów jej działania oraz przestrzeganie praw

i

obowiązków członka PIPC.
•

Zobowiązuję się opłacać roczną składkę członkowską w wysokości ustalonej przez
właściwy organ Izby (System ustalania składek – w załączeniu) do końca pierwszego
kwartału za bieżący rok kalendarzowy.

•

W przypadku złożenia deklaracji po pierwszym kwartale roku bieżącego zobowiązuję się
do opłacenia składki w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia niniejszej deklaracji.

•

Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych opisanymi
w klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych, odpowiednio dla:
przedstawicieli członków PIPC (Załącznik nr 1) lub członków PIPC będących osobami
fizycznymi (Załącznik nr 2).

•

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie faktur wystawianych z tytułu składki
członkowskiej w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w niniejszej deklaracji,
a w razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym
adresie.


TAK

….………………………………………….…..
Miejscowość i data



NIE
…….……………..…………………………..
Podpis

==============================================================================
Zgodnie z decyzją Zarządu PIPC z dnia ……….………………… deklarację ujęto w Rejestrze
Członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego pod Numerem …………………………………………….
….………………………………………….…..
Miejscowość i data

…….……………..…………………………..
Podpis
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ZAŁĄCZNIK NR 1
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEDSTAWICIELE CZŁONKÓW PIPC
Szanowni Państwo,
w związku z przepisami 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) („RODO”), niniejszym
informujemy w jaki sposób przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe przedstawicieli członków Polskiej
Izby Przemysłu Chemicznego oraz jakie uprawnienia w związku z tym Pani / Panu przysługują.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Kto
jest administratorem Pani / Pana danych osobowych?
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, wpisana do rejestru do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych
zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015704 („PIPC”).
Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Pani / Pana danych osobowych?
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PIPC w celu realizacji celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PIPC. Dotyczy to w szczególności:
(a)
przyjęcia w poczet członków PIPC oraz umożliwienie realizacji praw i obowiązków członka PIPC
za pośrednictwem przedstawiciela, w szczególności praw i obowiązków wynikających ze Statutu
PIPC;
(b)
zapobiegania oszustwom;
(c)
celów statystycznych;
(d)
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; oraz
(e)
zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez PIPC obowiązków wynikających z
przepisów prawa).
Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest art. 6
ust. 1 lit. f RODO.
W przypadku braku innych przesłanek, Pani / Pana danych osobowe będą przetwarzane
na
podstawie dobrowolnie udzielonej przez Panią / Pana zgody. Podstawą przetwarzania Pani / Pana
danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku
przetwarzania danych na podstawie zgody, może ją Pani / Pan wycofać w każdym czasie. Nie wpływa
to jednak na zgodność z prawem dokonanego wcześniej przetwarzania.
Od kogo zebraliśmy Pani / Pana dane osobowe? Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Pani / Pana dane osobowe zebraliśmy bezpośrednio od Pani / Pana lub od członka PIPC, którego jest
Pani / Pan przedstawicielem.
Członkostwo w PIPC oraz realizacja praw i obowiązków członka PIPC, w szczególności wynikających
ze Statutu PIPC wymaga, abyśmy przetwarzali Pani / Pana dane w postaci imienia, nazwiska, nazwy
aktualnego miejsca zatrudnienia, stanowiska, adresu poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
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Jak długo przechowujemy Pani / Pana dane osobowe?
Czas, przez który przetwarzane i przechowywane są Pani / Pana dane osobowe, uzależniony jest od
podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie. W każdym przypadku dane będą
przechowywane przez PIPC przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania.
Pani / Pana osobowe będą przetwarzane przez cały okres członkostwa w PIPC podmiotu, którego jest
Pani / Pan przedstawicielem, jak również przez okres 10 lat od jego ustania, w celu realizacji celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PIPC, w tym zapobiegania
oszustwom, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania
spełnienia przez PIPC obowiązków wynikających z przepisów prawa).
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody zostaną one
usunięte niezwłocznie po jej cofnięciu.
Czy udostępniamy Pani / Pana podmiotom trzecim?
Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w zakresie w jakim jest to
niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań statutowych PIPC oraz
realizacji praw i
obowiązków członka PIPC. Dotyczy to
w szczególności organizacji krajowych
i
zagranicznych, a w szczególności do federacji i konfederacji pracodawców i organizacji przemysłu
chemicznego, których członkiem jest PIPC.
Pani / Pana dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na
podstawie przepisów prawa, w szczególności organom władzy publicznej.
Innym podmiotom trzecim Pani / Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie
w
przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udostępnienie takich danych.
Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie PIPC
(podmioty przetwarzające), przy
czym
takie
podmioty
przetwarzają
dane na
podstawie umowy zawartej z PIPC, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa
oraz kontrolą ze strony PIPC.
Czy przekazujemy Pani / Pana dane osobowe do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych?
Pani / Pana dane osobowe mogą zostać przekazane przez PIPC poza Europejski Obszar Gospodarczy
lub
organizacjom
zagranicznym,
których
członkiem
jest
PIPC,
w
zakresie w
jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań statutowych PIPC oraz
realizacji praw i obowiązków członka PIPC.
Przekazanie danych do państw trzecich będzie mogło nastąpić, tylko jeżeli zostaną dopełnione
wymogi przewidziane w art. 44 i n. RODO.
Jakie prawa przysługują Pani / Panu w odniesieniu do danych osobowych?
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo
do
cofnięcia
udzielonej
zgody w
dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w
przepisach RODO.
Prawo do wniesienia sprzeciwu
Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych
osobowych – z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się
w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
PIPC. W takim przypadku PIPC przestanie przetwarzać Pani / Pana dane w tych celach, chyba że
wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją dla PIPC ważne prawnie uzasadnione podstawy, które
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są nadrzędne wobec Pani / Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo wniesienia skargi do organu
Jeśli uważa Pani / Pan, że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane przez PIPC w sposób niezgodny
z prawem, wówczas przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy profilujemy Pani / Pana dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Pani /
Pana decyzje?
PIPC nie stosuje w stosunku do Pani / Pana profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.
W jaki sposób może Pani / Pan skontaktować z PIPC?
Wszelkie zapytania oraz decyzje w zakresie opisanym powyżej może Pani / Pan kierować do Izby w
formie:
(a)
elektronicznej na adres poczty e-mail: pipc@pipc.org.pl; lub
(b)
pisemnej na adres: Polska Izba Przemysłu Chemicznego, ul. Śniadeckich 17, 00-654
Warszawa.
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ZAŁĄCZNIK NR 2
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
CZŁONKOWIE PIPC (OSOBY FIZYCZNE)
Szanowni Państwo,
w związku z przepisami 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) („RODO”), niniejszym
informujemy w jaki sposób przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe przedstawicieli członków Polskiej
Izby Przemysłu Chemicznego oraz jakie uprawnienia w związku z tym Pani / Panu przysługują.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Kto
jest administratorem Pani / Pana danych osobowych?
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, wpisana do rejestru do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych
zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015704 („PIPC”).
Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Pani / Pana danych osobowych?
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PIPC w następujących celach:
(a)
przyjęcia w poczet członków PIPC oraz umożliwienie realizacji praw i obowiązków członka PIPC,
w szczególności praw i obowiązków wynikających ze Statutu PIPC (podstawą przetwarzania Pani
/ Pana danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
(b)
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PIPC, w szczególności ciążących na PIPC jako
organizacji pracodawców (podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w
przypadkach opisanych powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
(c)
realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PIPC
(podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest
art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.:
a. zapobiegania oszustwom;
b. celów statystycznych;
c. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; oraz
d. zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez PIPC obowiązków wynikających z
przepisów prawa).
W przypadku braku innych przesłanek, Pani / Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie
dobrowolnie udzielonej przez Panią / Pana zgody. Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych
osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku
przetwarzania danych na podstawie zgody, może ją Pani / Pan wycofać w każdym czasie. Nie wpływa
to jednak na zgodność z prawem dokonanego wcześniej przetwarzania.
Od kogo zebraliśmy Pani / Pana dane osobowe? Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Pani / Pana dane osobowe zebraliśmy bezpośrednio od Pani / Pana.
Członkostwo w PIPC oraz realizacja praw i obowiązków członka PIPC, w szczególności wynikających
ze Statutu PIPC wymaga, abyśmy przetwarzali Pani / Pana dane w postaci imienia, nazwiska, adresu
(prowadzonej działalności gospodarczej oraz korespondencyjnego), numeru NIP oraz danych
kontaktowych (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, fax).
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Jak długo przechowujemy Pani / Pana dane osobowe?
Czas, przez który przetwarzane i przechowywane są Pani / Pana dane osobowe, uzależniony jest od
podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie. W każdym przypadku dane będą
przechowywane przez PIPC przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania.
Pani / Pana osobowe będą przetwarzane przez cały okres członkostwa w PIPC, jak również przez okres
10 lat od jego ustania, w celu realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez PIPC, w tym zapobiegania oszustwom, ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez PIPC obowiązków wynikających
z przepisów prawa).
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody zostaną one
usunięte niezwłocznie po jej cofnięciu.
Czy udostępniamy Pani / Pana podmiotom trzecim?
Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w zakresie w jakim jest to
niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań statutowych PIPC oraz realizacji praw i obowiązków
członka PIPC. Dotyczy to w szczególności organizacji krajowych i zagranicznych, a w szczególności do
federacji i konfederacji pracodawców i organizacji przemysłu chemicznego, których członkiem jest
PIPC.
Pani / Pana dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie
przepisów prawa, w szczególności organom władzy publicznej.
Innym podmiotom trzecim Pani / Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie w przypadku
wyrażenia odrębnej zgody na udostępnienie takich danych.
Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie PIPC
(podmioty przetwarzające), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy
zawartej z PIPC, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze
strony PIPC.
Czy przekazujemy Pani / Pana dane osobowe do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych?
Pani / Pana dane osobowe mogą zostać przekazane przez PIPC poza Europejski Obszar Gospodarczy
lub organizacjom zagranicznym, których członkiem jest PIPC, w zakresie w jakim jest to niezbędne
dla prawidłowej realizacji zadań statutowych PIPC oraz realizacji praw i obowiązków członka PIPC.
Przekazanie danych do państw trzecich będzie mogło nastąpić, tylko jeżeli zostaną dopełnione
wymogi przewidziane w art. 44 i n. RODO.
Jakie prawa przysługują Pani / Panu w odniesieniu do danych osobowych?
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym
momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo
do przenoszenia danych – w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO.
Prawo do wniesienia sprzeciwu
Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych
osobowych – z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się
w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
PIPC. W takim przypadku PIPC przestanie przetwarzać Pani / Pana dane w tych celach, chyba że
wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją dla PIPC ważne prawnie uzasadnione podstawy, które
są nadrzędne wobec Pani / Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
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Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli uważa Pani / Pan, że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane przez PIPC w sposób niezgodny
z prawem, wówczas przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy profilujemy Pani / Pana dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Pani /
Pana decyzje?
PIPC nie stosuje w stosunku do Pani / Pana profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.
W jaki sposób może Pani / Pan skontaktować z PIPC?
Wszelkie zapytania oraz decyzje w zakresie opisanym powyżej może Pani / Pan kierować do PIPC w
formie:
(a)
elektronicznej na adres poczty e-mail: pipc@pipc.org.pl; lub
(b)
pisemnej na adres: Polska Izba Przemysłu Chemicznego, ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa.
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