DEKLARACJA CZŁONKOSTWA
…………………………………………………….
/imię i nazwisko/

…………………………………………………….
/adres do przesłania faktury/rachunku/

…………………………………………………….
/NIP/PESEL/

………………………………..……………………
/telefon kontaktowy i adres e-mail/

Ja niżej podpisany (-na), …………………………………………….., przystępuję do Polskiego
Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego w charakterze członka.

Zobowiązuję się do

terminowego uiszczania opłat za uczestnictwo w systemie Quality Meat Program (QMP) na rzecz
Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, zgodnie z poniższym cennikiem:
 do 20 sztuk bydła - 890,00 zł netto
 21-50 sztuk - 1 190,00 zł netto
 51 i powyżej - 1 500,00 zł netto
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

na podstawie faktury wystawionej na moją rzecz przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła
Mięsnego za okres ważności certyfikatu. Działając na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), wyrażam zgodę na
przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej na adres email:
………………………………..……..

………………………………………
/miejscowość, data/

………………………………………………….
czytelny podpis

WAŻNE - Członkowie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego mogą uzyskać refundację kosztów uczestnictwa w
systemie QMP w ramach poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” PROW 2014-2020. Nie dotyczy
osób będących obecnie członkami Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisany (-na) …………………………………….…… wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych ujętych w deklaracji członkostwa w podanym wyżej
zakresie przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, ul. Smulikowskiego 4/217, 00389 Warszawa, w celu obsługi uczestnictwa w systemie QMP oraz obsługi członkostwa w
Polskim Zrzeszeniu Producentów Bydła Mięsnego.

Jestem świadomy tego, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta
w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@pzpbm.pl spod
adresu, którego zgoda dotyczy.

……………………….………………….……………
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego z
siedzibą w Warszawie, ul. Smulikowskiego 4/217 (Administrator),
2) kontakt z Administratorem: biuro@pzpbm.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi uczestnictwa w systemie QMP oraz obsługi
członkostwa w Polskim Zrzeszeniu Producentów Bydła Mięsnego,
4) Podstawą
do
przetwarzania
danych
jest
rozporządzenie
Parlamentu
Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1),
5) odbiorcami
Pani/Pana
danych
osobowych
będą
wyłącznie
podmioty
uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat,
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody,
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
9) podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w systemie QMP, ich niepodanie może
skutkować wykreśleniem z rejestru podmiotów systemu QMP.
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