
Międzynarodowe Stowarzyszenie  Bursztynników

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników
ul. Warzywnicza 1,  80-838 Gdańsk,  Polska
Alior Bank  95 2490 0005 0000 4500 2032 9868 
 

Deklaruję przystąpienie do Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników. Zobowiązuję się do przestrzegania 
postanowień Statutu oraz prawomocnych uchwał władz 
członkowskich, a także deklaruję aktywny udział w działalności Stowarzyszenia.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych w celu przesyłania informacji o Międzynarodowym Stowarzyszeniu Bursztynników drogą elektroniczną 
zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną] na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu 
komórkowego lub inny kontakt elektroniczny]. Podanie danych osobow
poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania 
zaprzestania ich przetwarzania oraz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych 
jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników z siedzibą : ul. Warzywnicza 1, 80

 
......................................................................., miejsce i data......................................
Podpis kandydata 

 
Dane Osobowe: 
Pan/Pani.....................................................................................................................

Imię i nazwisko 
 
.............................................................................................................................
Adres do korespondencji (Kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania)

 
telefon................................................................e
 
Data urodzenia………………………………  wykształcenie/zawód ……………………………………………
 
Rodzaj działalności: 

produkcja �   handel �
 
Od kiedy pracuje w dziedzinie bursztynu ..
 
Oczekiwania wobec Stowarzyszenia (
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Nazwa firmy i zakres działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek (

...................................................................................................

Strona WWW firmy …......................................................... 

 
Miejsce pracy (osób nie prowadzących własnej działalności)

.......................................................................................................................................................................

Podpisy członków wprowadzających (2 wymaganych):
imię i nazwisko     
 

 
Akceptacja Zarządu (data) ….................... 
Wysokość opłaty członkowskiej rocznie 240/120
Podpisy Zarządu MSB 
 

Międzynarodowe Stowarzyszenie  Bursztynników
Biuro | Galeria | Laboratorium 

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników Tel +48 58 580 00 22 NIP        
Polska office@amber.org.pl     KRS        

95 2490 0005 0000 4500 2032 9868  www.amber.org.pl REGON 

Deklaracja Członkowska 
Deklaruję przystąpienie do Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników. Zobowiązuję się do przestrzegania 
postanowień Statutu oraz prawomocnych uchwał władz Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek 
członkowskich, a także deklaruję aktywny udział w działalności Stowarzyszenia.  
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 

informacji o Międzynarodowym Stowarzyszeniu Bursztynników drogą elektroniczną 
zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną] na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu 
komórkowego lub inny kontakt elektroniczny]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem/am 
poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania 
zaprzestania ich przetwarzania oraz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych 

zynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników z siedzibą : ul. Warzywnicza 1, 80-838, Gdańsk

......................................................................., miejsce i data......................................

Pan/Pani.....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
(Kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

efon................................................................e-mail:..........................................................................

Data urodzenia………………………………  wykształcenie/zawód ……………………………………………

�  artysta/projektowanie �  nauka �  

Od kiedy pracuje w dziedzinie bursztynu ......................... 

Oczekiwania wobec Stowarzyszenia (opcjonalne)...............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa firmy i zakres działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek (

...................................................................................................................................................................

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

(osób nie prowadzących własnej działalności): 

......................................................................................................................

Podpisy członków wprowadzających (2 wymaganych): 
      imię i nazwisko

(data) …....................  
ysokość opłaty członkowskiej rocznie 240/120/24 PLN, wpisowe 120/240 PLN  

Międzynarodowe Stowarzyszenie  Bursztynników 

NIP          5842004188 
KRS          0000120325 
REGON   191135944 

Deklaruję przystąpienie do Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników. Zobowiązuję się do przestrzegania 
Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 
informacji o Międzynarodowym Stowarzyszeniu Bursztynników drogą elektroniczną 

zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną] na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu 
ych jest dobrowolne. Zostałem/am 

poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania 
zaprzestania ich przetwarzania oraz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych 

838, Gdańsk 

......................................................................., miejsce i data............................................................. 

Pan/Pani......................................................................................................................................................... 

.......................................... 

ail:.......................................................................... 

Data urodzenia………………………………  wykształcenie/zawód …………………………………………………………………….. 

 promocja � 

)............................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa firmy i zakres działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek (opcjonalne):  

.................................................................... 

...................................................................................................................... 

imię i nazwisko 

 


