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Deklaracja przystąpienia do Mazowieckiej Izby Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości w Warszawie 

POUCZENIE 
1. Deklarację należy wypełnić pismem maszynowym lub czytelnie pismem odręcznym, należy 

wypełniać wyłącznie pola jasne 
2. W przypadku reprezentowania Wnioskodawcy przez pełnomocnika, należy wypełnić pkt. 1.3 

oraz załączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, 
3. W przypadku rzemieślników nie należących do cechu, a prowadzących działalność 

gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle, do 
Wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje rzemieślnicze, 

4. W pkt. II.1 należy zaznaczyć właściwą odpowiedź stawiając krzyżyk w wybranej kratce z 
numerem, 

5. W przypadku braku miejsca do Deklaracji należy dołączyć kolejne ponumerowane karty, 
6. Przyjęcia na członka Izby dokonuje Zarząd w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia 

deklaracji. O treści podjętej uchwały ( przyjęciu bądź odmowie ) zawiadamia się 
zainteresowanego na piśmie w ciągu 14 dni od daty jej podjęcia, za pośrednictwem listu 
poleconego. Odmowa przyjęcia winna być uzasadniona. Od decyzji odmownej służy 
odwołanie do Zjazdu. Odwołanie winno zostać wniesione do Izby na piśmie w terminie 14 
(czternastu) dni od daty doręczenia uchwały. Nadanie listu poleconego w w/w terminie będzie 
uważane za jego zachowanie. 

7. Zarząd Izby w celu weryfikacji informacji zawartych w Deklaracji, może żądać od 
Wnioskodawcy dodatkowych wyjaśnień o dokumentów, 

8. Korespondencja pomiędzy Izbą a Wnioskodawcą będzie kierowana wyłącznie na adres (w 
tym adres poczty elektronicznej) wskazany w Deklaracji. W przypadku zmiany adresu 
Wnioskodawca zobowiązany jest do poinformowania Izby o tym fakcie w najpóźniej w 
terminie 3 dni od daty zmiany. W przypadku naruszenia tego obowiązku korespondencja 
wysłana na poprzedni adres będzie uznawana za prawidłowo doręczoną. 

1 DANE WNIOSKODAWCY 
 

1.1 Firma 

 
 
 

1.2 Adres siedziby 

 
 

1.3 Adres do doręczeń / dane pełnomocnika 

 
 
 

1.4 Numer telefonu  

 
 

1.5 Adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej 

 
 

1.6 NIP: 
  

 
 

1.7 KRS:  

1.8 Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej / rodzaj wykonywanego 
rzemiosła 
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II STATUS WNIOSKODAWCY 
 

II.1 Wnioskodawca jest:  

1 
Cechem  
 

2 
Spółdzielnią rzemieślniczą 
 

3 
Jednostką organizacyjną, której członkiem, fundatorem, udziałowcem, bądź 
akcjonariuszem jest Izba. 
 

4 

Rzemieślnikiem nie należącym do cechu, a prowadzącym działalność 
gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989r. o 
rzemiośle. 
 

5 
Innym podmiotem, jeżeli jego celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego 
rzemiosła lub mikro-, małej i średniej przedsiębiorczości. 
 

II. 2 W przypadku wskazania podmiotu nr 5 należy wskazać działania podejmowane 
w celu wspierania rozwoju gospodarczego rzemiosła lub mikro-, małej i średniej 
przedsiębiorczości. 
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……………………..                                                               …………………………… 
Data        podpis i pieczęć Wnioskodawcy 
 
III ZAŁĄCZNIKI: 
 

1. Odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / 
Krajowego Rejestr Sądowego, 

2. Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, 
3. Dowód uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości połowy przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia z III kwartału roku poprzedniego bez wypłat 
nagród z zysku, ustalonego przez GUS. 

4. Inne dołączone przez Wnioskodawcę : 
1) ……………….. 
2) ……………….. 
3) ……………….. 
4) ……………….. 

 
 
IV ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Wnioskodawca oraz osoby działające w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy 
oświadczają, iż: 

a)  wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i 
Przedsiębiorczości danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji do grona 
członków Izby  

b) akceptują fakt, iż odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych będzie równoznaczna z odmową przyjęcia do Mazowieckiej Izby 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości, 

c) zapoznały się z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

 
 
 

……………………………….. 
Data, podpis i pieczęć Wnioskodawcy 

 
 
 
V INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem 

do  grona Członków Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 
Warszawie jest Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 
Warszawie, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla m. 
st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy prowadzi akta rejestrowe KRS: 
0000122864, www.mirip.org.pl, e-mail: sekretariat@mirip.org.pl, 

mailto:sekretariat@mirip.org.pl
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2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Izby jest możliwy pod nr. 
telefonu 502-686-978, adres e-mail: Marcin.Kramek@interia.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z procedurą przyjmowania do grona 
członków Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie  

4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 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 (Dz. U. UE z dnia 4 maja 2016 r., 
L 119 – dalej jako Rozporządzenie UE) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000  z późn. zm. 
– dalej jako Ustawa).  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres członkostwa Wnioskodawcy w 
Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie.  

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do złożenia skargi do 
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 
01, godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00, Infolinia: 606-950-000, czynna w dni 
robocze od: 10.00 – 13.00, www.uodo.gov.pl, 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą 
przysługują następujące prawa: 
7.1 Prawo do uzyskania informacji o tym czy dane są przetwarzane oraz prawo 

dostępu do przetwarzanych danych, 
7.2 Prawo do uzyskania bezpłatnej kopii przetwarzanych danych osobowych, 
7.3 Prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 
7.4 Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeśli dalsze ich 

przetwarzanie nie jest niezbędne. Prawo to nie przysługuje jeśli 
przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku 
wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa 
członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi, 

7.5 Prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych w przypadkach określonych w art. 18 Rozporządzenia, 

7.6 Prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej 
dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz prawo do przesłania 
tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony 
administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, 

7.7 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
 

http://www.uodo.gov.pl/

