
Wniosek
Niniejszym wnioskujemy o przyjęcie do grona firm członkowskich Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska). 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z aktualnie obowiązującym Statutem, który akceptujemy i zobowiązujemy się do jego przestrzegania.

Nazwa firmy, instytucji

Dane teleadresowe siedziby firmy

ulica, nr

kod pocztowy miasto

województwo kraj

telefon fax

e-mail www

Dane rejestrowe firmy

Numer NIP Nazwa i numer rejestru

Branża

    

Osoba upoważniona do reprezentowania firmy

imię i nazwisko stanowisko

telefon e-mail

Osoba upoważniona do kontaktu z AHK Polska

imię i nazwisko stanowisko

telefon e-mail

Wyrażam zgodę na: przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, stanowisko, dział, nazwa firmy, adres e-mail, 
numer telefonu służbowego) przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową w celu marketingu 
bezpośredniego produktów i usług w tym informowania mnie o planowanych wydarzeniach.

 otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-
-Handlową drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-
-Handlową za pośrednictwem połączeń telefonicznych.

Klauzula obowiązku informacyjnego znajduje się na odwrocie.

E-mail do elektronicznych dokumentów płatniczych  ________________________________________________________________________________ 

Zobowiązujemy się do informowania izby o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku oraz  do zapłaty składki członkowskiej 
za rok kalendarzowy  _______________ w wysokości 3500 PLN na jedno z niżej podanych kont w ciągu 14 dni od otrzymania noty obciążeniowej.

czytelny podpis czytelny podpis
osoby upoważnionej osoby upoważnionej
do kontaktu do reprezentowania firmy 

miejscowość  dnia pieczątka

tak nie   
 

tak nie   

tak nie  
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Klauzula informacyjna Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa z siedzibą 
w Warszawie, przy ulicy Miodowej 14, 00-246 Warszawa („Administrator” oraz „AHK Polska”).

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

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

• informowania o planowanych wydarzeniach, konferencjach, publikacjach, wysyłki newslettera oraz innych działań 
marketingowych realizowanych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

• podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do rozpatrzenia wniosku członkowskiego oraz realizacji 
członkostwa w AHK Polska (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

• realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym m.in. z ustawy o rachunkowości 
lub przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

• realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych 
roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, inne firmy 
członkowskie, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie 
z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres członkostwa w AHK Polska, a po jego zakończeniu będą 
przetwarzane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. prawa podatkowego). W zakresie danych 
przetwarzanych na podstawie zgody, do momentu jej cofnięcia.

6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

7. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 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, aczkolwiek ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości 
członkostwa w AHK Polska. 
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