
           data ………………………………………. 

     KWESTIONARIUSZ OSOBOWY    

DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 

1. Imię i nazwisko                   .................................................................................................... 

2. data urodzenia                    .................................................................................................... 

3. adres zamieszkania   ............................................................................................................ 

4. nazwa firmy      ................................................................................................................ 

5. NIP  .................................... 

6. rok założenia  .................................... 

7. branża  ................................................................................................ 

8. wielkość – mikro (max 1 pracownik) / mały (do 20 pracowników/ średni (do 50 pracowników) / duży (do 250 pracowników) 

9. adres e-mail do kontaktu     ................................................................................................ 

10. numer telefonu        .........................................     

...............................        
(podpis) 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych podanych w kwestionariuszu jest Wrzesińskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców z siedzibą we Wrześni. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z nim z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub z kancelarią 

sprawującą obsługę prawną Stowarzyszenia. 

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu, w tym ustalenia statusu członkostwa, uczestnictwo w imprezach i wydarzeniach 

organizowanych przez Stowarzyszenie (zgodnie z art. 6 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO). 

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem posiadania statusu członka Stowarzyszenia i jest niezbędne dla realizacji celów Stowarzyszenia.  

5. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od w/w podstaw, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń jako uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO), do czasu ich przedawnienia. 

6. Pani/a dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa (urząd skarbowy, ZUS), a także bankom, księgowym, firmom 

ubezpieczeniowym, operatorom pocztowym i kurierskim, kancelarii prawnej.  

7. Pani/a dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. 

8. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/u prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do żądania przenoszenia danych.  

9. Pani/a dane osobowe związane ze statusem członka Stowarzyszenia będą przetwarzane przez okres członkostwa, a następnie przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w 

którym utracił Pan/i status członka Stowarzyszenia.  

10. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora do Prezesa UODO. 


