Do Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości w Bytomiu.

…………………………………
(pieczątka firmy)

DEKLARACJA PRZYNALEŻNOŚCI DO CECHU
Jako właściciel/ pełnomocnik firmy ....................................................................................
.............................................................................................................................................
(pełna nazwa firmy)

prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie ...............................................................
………………………………………... od dnia .................................................................

Deklaruję:
- dobrowolną przynależność do Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu,
- aktywne uczestnictwo w życiu Cechu.

Zobowiązuję się:
- do przestrzegania Statutu Cechu i uchwał organów cechowych,
- regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości określonej Uchwałą Zarządu
Cechu.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na:
- przesyłanie informacji cechowych- komunikat, ogłoszenia, informacje o spotkaniach pocztą internetową. Przyjmuję na siebie jakość odbioru i drożność firmowej poczty.
/adres e-mail/ ……………………………………………………………………………….
- przesyłanie środków finansowych za refundację, wynagrodzeń uczniów - na konto bankowe
Firmy drogą elektroniczną z konta bankowego Cechu. Jednocześnie zgadzam się z
odliczeniem należności za składki członkowskie.
Nr konta;

Nazwa Banku; ………………………………………………………………….
Niniejszym, w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101. poz. 926 ze
zm.), znajdujących się na deklaracji przystąpienia, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych firmy oraz ich marketingowe
wykorzystanie w ramach statutowej działalności Cechu (powyższe dane przekazuję dobrowolnie).

Bytom dnia………………..

………………………………
(pieczątka i podpis)

DECYZJA ZARZĄDU CECHU W BYTOMIU.
Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu uchwałą nr ……………....
z dnia …………………….. przyjmuje/odmawia przyjęcia w/w firmę w poczet członków
Cechu.
……………………………
Podpis Starszego Cechu
Rej. Cechu/Nr ………………………………….

Załącznik do deklaracji przystąpienia do Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w
Bytomiu.

ANKIETA TELEADRESOWA
Właściciel Firmy ( w wypadku spółki wypełniają wszyscy wspólnicy)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Imię i Nazwisko ......................................................................................................
Data i miejsce urodzenia .........................................................................................
Imiona: ojca…………………………...... matki .....................................................
Adres zamieszkania……………………… .............................................................
NIP……………………………………… PESEL ..................................................
Mobile…………………………………..

Firma
1. Pełna nazwa firmy ...................................................................................................
2. Adres firmy .............................................................................................................
3. Telefon………………………………….. FAX ......................................................
4. e-mail…………………………………… www .....................................................
5. NIP...........................................Regon...................................PKD ..........................
6. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej ...........................................................
7. Zaświadczenie o wpisie: Urząd …………………………………..w .....................
nr…………………………………………… data .......................................................
8. * Wyciąg z rejestru sądowego: Sąd Rejonowy w…………………………….. .....
nr KRS……………………………………. data .......................................................
9. Liczba zatrudnionych pracowników …….. ........................................................ …
10. Liczba zatrudnionych pracowników młodocianych ................................................

Dokładny opis działalności gospodarczej:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Niniejszym, w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101. poz. 926 ze
zm.), znajdujących się w ankiecie, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych firmy oraz ich marketingowe wykorzystanie w
ramach statutowej działalności Cechu (powyższe dane przekazuję dobrowolnie).

Bytom dnia………………..

………………………………
pieczątka i podpis

Do ankiety należy dołączyć ksero:
- dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa ukończenia szkoły średniej lub wyższej,
- zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego,
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
* dotyczy spółek i osób prawnych

