MAZOWIECKI ZWIĄZEK HODOWCÓW BYDŁA
I PRODUCENTÓW MLEKA
Parzniew, ul. Przyszłości 1, 05-804 Pruszków, tel. 22/312-48-25, 696-493-145,
www.mzhbipm.pl
e-mail.: biuro@mzhbipm.pl

………………………………, dnia……………..
……………………………………………..
(Imię i nazwisko)

…………………………………………..
(miejscowość/ulica)

……………………………..
(kod pocztowy)

……………………………..
(powiat)

……………………………..
(telefon)

……………………………..
(adres e-mail)

DEKLARACJA
Deklaruję chęć przystąpienia do Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów
Mleka z siedzibą w Parzniew, ul. Przyszłości 1.
W związku z deklaracją przyjęcia członkostwa Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i
Producentów Mleka zobowiązuje się do przestrzegania statutu Związku, a w szczególności:


brania udziału w pracach Związku,



uiszczenia wpisowego w wysokości ustalonej przez Związek,



systematycznego i bieżącego wpłacania składek członkowskich ustalonych przez Walne
Zebranie członków MZHBiPM

……………………………………………….
(Podpis członka)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

nr obory……………………..

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), niniejszym:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mazowiecki Związek
Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Parzniewie, ul. Przyszłości 1, 05-804
Pruszków, KRS 0000172996 (dalej „Związek”), w szczególności w postaci: imienia i nazwiska,
nazwy prowadzonej działalności, adresu zamieszkania, adresu działalności, adresu
korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, wizerunku, danych
związanych z moją działalnością w obszarze oceny i hodowli bydła i/lub produkcji mleka
w celach marketingowych i promocyjnych Związku (w szczególności związanych
z przygotowaniem i rozpowszechnianiem materiałów promocyjnych i marketingowych).


TAK
NIE
2. Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych przez Mazowiecki Związek
Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Parzniewie, ul. Przyszłości 1, 05-804
Pruszków, KRS 0000172996 (dalej „Związek”), w szczególności postaci: imienia i nazwiska,
nazwy prowadzonej działalności, adresu zamieszkania, adresu działalności, adresu
korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, wizerunku, danych
związanych z moją działalnością w obszarze oceny i hodowli bydła i/lub produkcji mleka
podmiotom współpracującym i/lub wspierającym Związek w realizacji celów statutowych,
w celach marketingowych i promocyjnych tychże podmiotów (tj. w celu oferowania usług i/lub
produktów tych podmiotów), na warunkach określonych w umowie zawartej przez Związek
z tymi podmiotami.


TAK
NIE
Wyrażam ponadto zgodę na przesyłanie przez Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i
Producentów Mleka z siedzibą w Parzniewie, ul. Przyszłości 1, 05-804 Pruszków, KRS 0000172996
(dalej „Związek”) informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną
(Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany adres poczty elektronicznej w imieniu własnym lub na zlecenie
podmiotów współpracujących i/lub wspierających Związek w realizacji celów statutowych.

TAK
Dnia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


NIE
________________________
(imię i nazwisko wyrażającego zgodę)

Oświadczam, że została mi przekazana na piśmie oraz że zapoznałem się z informacją na temat
zasad przetwarzania moich danych osobowych przez Mazowiecki Związek Hodowców Bydła
i Producentów Mleka z siedzibą w Parzniewie, ul. Przyszłości 1, 05-804 Pruszków, KRS
0000172996. W szczególności, na temat dobrowolności udzielenia powyższych zgód na
przetwarzane danych osobowych, a także o prawie do wycofania w dowolnym momencie każdej z
powyższych zgód (co jednak zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO nie będzie miało wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania danych osobowych do momentu cofnięcia zgody).
Dnia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

______________________
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

