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                                                                                                                           …………………………………… 
                                                                                                                                         (data) 
…………………………………………………………….                                                                                                                 
           (nazwa przedsiębiorstwa) 
 
 
………………………………………………………………. 
             (adres przedsiębiorstwa) 

 

 
DEKLARACJA 

przystąpienia do Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami 
jako Członek Wspierający Związku 

 

 
Reprezentując  …………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                         (nazwa firmy) 
, deklaruję przystąpienie do Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. 
 
Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma będzie wywiązywać się ze wszystkich 

obowiązków nałożonych na Członka Wspierającego Związek w Statucie, w tym działać w 

dobrym imieniu Związku oraz terminowo opłacać składki członkowskie. 

Reprezentowana przeze mnie firma zobowiązuje się do opłacania składek miesięcznie w 

wysokości 200,00 zł. 

 
 
 
 ………………………………………………………………………….                                          ……………………………… 
(Imię i nazwisko pełnomocnika przedsiębiorstwa)                                                     (podpis) 
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Nazwa firmy: 
 
Nr. rejestru (lub wpisu do ewidencji): 
 
NIP: 
 
Rok założenia: 

Adres: 
 
Telefon:                                                                   

E-mail: 

Strona internetowa: 

Profil działalności:…………………………………………………………...................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prezes/Dyrektor Generalny: 
 
Osoba do kontaktów z ZPGO : 
 
Imię i nazwisko, funkcja……………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres kontaktowy i telefon………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….......................................... 
 
 
 
 
 
 ………………………………………………………………….…….                                            …………………………… 
(Imię i nazwisko pełnomocnika przedsiębiorstwa)                                                   (podpis) 
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Przetwarzanie danych osobowych. 

1. Administrator danych osobowych – Administratorem Danych jest Związek 
Pracodawców Gospodarki Odpadami (dalej: „ZPGO”) z siedzibą w Warszawie (00-697), 
przy ulicy Aleje Jerozolimskie 53, lok 508. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – Nie wyznaczono. 

3. Cele przetwarzania, do których mają posłużyć dane osobowe – Dane osobowe będą 
przetwarzane w celu: 1) zawarcia i wykonania umowy; 2) w przypadku konieczności 
dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą zostać ujawnione operatorom 
pocztowym lub przewoźnikom; [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i lit. f) 
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; dalej jako: „RODO”)].  

4. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców - Dane osobowe nie będą 
udostępniane odbiorcom danych.  

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane- Dane osobowe 
przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przechowywane przez okres 
jej obowiązywania, a po jego upływie: 1) dla celów i przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa (np. przepisy podatkowe 
i rachunkowe); 2) w celu zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń 
przysługujących ZPGO. 

7.  Uprawnienia osoby, której dotyczą dane osobowe: 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje: 1) prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych; 2) prawo ich sprostowania; 3) usunięcia; 4) ograniczenia przetwarzania; 5) 
prawo do przenoszenia danych; 6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania; 7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 8) prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie [bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych zwykłych - art. 
6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO lub szczególnej kategorii danych - art. 9 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia RODO]. 

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 
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Załącznik nr. 1 

 

Koszty związane z członkostwem - zgodnie z ideą Założycieli ZPGO - mają być dla 

przedsiębiorstw niewielkie, a jednocześnie rewanżować się atrakcyjną ofertą. Jest to składka 

kwartalna której wysokość jest uzależniona od ilości zatrudnionych pracowników i wynosi 

odpowiednio: 

Ilość zatrudnionych osób Wysokość składki kwartalnej (zł) 

do 20 pracowników 600 
 

od 21 do 100 pracowników 900 
 

powyżej 100 pracowników 1800 
 

                               Wpłat składki należy dokonywać na konto Związku w: 

                             Santander Bank Polska SA 19 1500 1126 1211 2010 4149 0000 
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