
Czy uważasz się za firmę rodzinną?

Tak

Nie

Imię Nazwisko

Data urodzenia

Dzień Miesiąc Rok

Numer telefonu

(prywatny telefon komórkowy)

Adres e-mail

(1) Prosimy podać indywidualny i niepowtarzalny adres mailowy - tzn. prosimy NIE podawać adresów ogólnych typu biuro@mojafirma.pl, gdyż mailingi są głównym
środkiem komunikacji z Członkami Stowarzyszenia i musimy mieć pewność, że ważne informacje docierają do adresatów. (2) Dodatkowo, w MIARĘ MOŻLIWOŚCI
prosimy NIE podawać adresów mailowych na serwisie wp.pl (Wirtualna Polska), gdyż adresy tę często odrzucają nasze Newslettery i regularne wysyłki mailowe.
Dziękujemy za wyrozumiałość

Numer telefonu ws. płatności

(sekretariat, księgowość, asystent)

Adres e-mail ws. płatności

(sekretariat, księgowość, asystent)

Państwo Województwo

Miejscowość Ulica, nr domu/mieszkania

Kod pocztowy



Nazwa firmy

(Pełna nazwa jak w KRS)

Rok założenia

Strona internetowa

W przypadku braku strony proszę wpisać "BRAK"

Branża Obroty firmy w roku poprzednim

Stanowisko w firmie Ilość zatrudnionych pracowników

Jestem w firmie

Właścicielem Współwłaścicielem Sukcesorem Nestorem

Członkiem rodziny
pracującym w firmie

Reprezentuję więcej niż jedną firmę

Wymień kolejno reprezentowane firmy podając ich dane wg
powyższego klucza

Dlaczego przystępuję do IFR

Skąd dowiedziałeś/łaś się o IFR

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych (dalej "IFR"), a w tym mojego
wizerunku, który może zostać ewentualnie zarejestrowany na zdjęciach wykonywanych w trakcie spotkań i imprez organizowanych przez IFR, w których będę brał udział,
w celach realizacji działań statutowych IFR, informowania o aktywnościach IFR oraz przekazywania informacji dotyczących bieżącej działalności IFR i umożliwienia
współpracy pomiędzy członkami IFR. Wymienione informacje mogą być przesyłane drogą elektroniczną (newsletter) lub/i pocztową na adresy podane we wniosku
(zgodnie z przepisami Rozporządzenia 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), zwanego dalej
"RODO" oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).



Wyrażam zgodę na udostępnienie danych kontaktowych, wymienionych w pkt 1 i 2 formularza, innym członkom IFR, na wniosek zainteresowanego członka, z
zastrzeżeniem poinformowania mnie przez IFR o każdym przypadku udostępnienia moich danych kontaktowych. Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych,
wymienionych w pkt 1 i 2 formularza, nie obejmuje przekazywania ich osobom trzecim, niebędącym członkami IFR, ani sprzedaży bądź użyczania.

Zapoznałem się i akceptuję Statut Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych wraz z przysługującymi członkom przywilejami i obowiązkami
(http://firmyrodzinne.pl/o-nas/statut/).
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