
 
 

 

………………………...…………. dn. ……………………… 

(miejscowość) (data) 
 

Z G O D A 

NA WYSYŁANIE ZAWIADOMIEŃ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ 

Ja niżej podpisany/a: 

……...…………………………………………….……………………….…………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

……...…………………………………………….……………………….…………………………………………………………………………… 

(nazwa firmy) 

z siedzibą w: 

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………..…………………………...…………………………………………………………………………… 

(adres firmy) 
 

Jako Członek Zwyczajny/Honorowy Izby Przemysłowo – Handlowej Ziemi Radomskiej z siedzibą         w 

Radomiu, przy ul. Rwańskiej 7 - niniejszym w y r a ż a m  z g o d ę,  w trybie  art. 238 § 1 Kodeksu 

spółek handlowych ustawy z dnia 15.09.2000 roku (Dz. U. 2000, Nr 94, poz. 1037  z późniejszymi 

zmianami), na wysyłanie pocztą elektroniczną zawiadomień o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Izby 

Przemysłowo – Handlowej Ziemi Radomskiej z siedzibą w Radomiu. 

 

Zawiadomienie powinno być wysłane na następujący adres poczty elektronicznej: 

 

……………………………………………….…………… @ ……………………………………………………………… 

(wpisać czytelnie adres e-mail) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Izbę Przemysłowo – Handlową Ziemi Radomskiej moich 

danych osobowych w celach związanych z wykonaniem niniejszej zgody i zawiadamianiem                 o 

Walnym Zgromadzeniu. Zapoznałem/łam się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej, w tym z informacją o 

celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych      i 

prawie ich poprawiania. 

Jednocześnie,   zobowiązuję   się   do   niezwłocznego   pisemnego   poinformowania   Izby Przemysłowo 

– Handlowej Ziemi Radomskiej o zmianie adresu mailowego lub odwołaniu niniejszej zgody. 

 

………………………………………………...……………..……… 

(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

                              

 

Klauzula Informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (RODO) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r.  prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą obowiązku 

informacyjnego: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Przemysłowo - Handlowa 

Ziemi  Radomskiej z siedzibą w Radomiu, ul. Rwańska 7, e-mail: 

izba@radomskibiznes.pl   

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z wykonaniem 
niniejszej zgody i zawiadamianiem o Walnym Zgromadzeniu ; 

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Izba Przemysłowo – Handlowa Ziemi 
Radomskiej; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  do czasu odwołania zgody lub 
rezygnacji z członkostwa w Izbie; 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie      w 
dowolnym momencie; 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych 
do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2; 

7. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne. 

  

 

mailto:izba@radomskibiznes.pl

