
Międzynarodowe Stowarzyszenie  Bursztynników

 
 

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

O przyznanie certyfikatu Firmy Rekomendowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Bursztynników oraz uprawnień do używania znaku towarowego MSB

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 cel
elektroniczny]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo 

dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich pr
skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników z siedzibą: ul. 

Dane personalne wnioskodawcy
Imię I nazwisko

 
e-mail ...................................................................
 
Rodzaj działaności: 

� wydobycie bursztynu   

� handel detaliczny   

� twórczość artystyczna  
 
Nazwa i adres firmy, dane kontaktowe 

Adres .............................................................................................................................
 
 

e-mail....................................................... 
 
telefon..........................................
 
Dane do faktury (jeśli inne niż powyżej)
.............................................................................................................................
NIP.:…………………………………………...

 
Data rozpoczęcia działalności związanej z bursztynem

Data przystąpienia do MSB: ............................................

Data: ……………………………………………………….    
 
Do wniosku należy dołączyć 2 listy polecające od członków 

 
Decyzja 
 

Zarząd MSB zadecydował o przyznaniu/nie przyznaniu prawa do używania znaku towarowego MSB oraz 
nadania certyfikatu firmy rekomendowanej nr
podpisy członków Zarządu 

 
 

Międzynarodowe Stowarzyszenie  Bursztynników
Biuro | Galeria | Laboratorium 

 

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

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

Wniosek 
Firmy Rekomendowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Bursztynników oraz uprawnień do używania znaku towarowego MSB
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 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 jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników z siedzibą: ul. 

Warzywnicza 1, 80-838, Gdańsk. 

 
Dane personalne wnioskodawcy: ..........................................................................................................

Imię I nazwisko (członka MSB)  

mail ...................................................................  telefon ...............................

 � usługi    � skup I sprzedaż surowca

 � handel zagraniczny  � handel hurtowy

 � Inne: ......................................................................

Nazwa i adres firmy, dane kontaktowe do umieszczenia na stronie amber.org.pl

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

mail....................................................... strona internetowa …………………………………………………

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

do faktury (jeśli inne niż powyżej) 
.....................................................................................................................................................

.:…………………………………………... 

Data rozpoczęcia działalności związanej z bursztynem: ….......................................

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

……………………………………………………….      Podpis wnioskodawcy:……………………………

Do wniosku należy dołączyć 2 listy polecające od członków Stowarzyszenia! 

Zarząd MSB zadecydował o przyznaniu/nie przyznaniu prawa do używania znaku towarowego MSB oraz 
nadania certyfikatu firmy rekomendowanej nr ……........................... data ............................................    

Międzynarodowe Stowarzyszenie  Bursztynników 

NIP          5842004188 
KRS          0000120325 
REGON   191135944 

Firmy Rekomendowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Bursztynników oraz uprawnień do używania znaku towarowego MSB. 

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 

u adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt 
elektroniczny]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo 

zetwarzania oraz możliwość wniesienia 
skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników z siedzibą: ul. 

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

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

skup I sprzedaż surowca  

handel hurtowy 

: ...................................................................... 

do umieszczenia na stronie amber.org.pl: 

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

……………………………………………………… 

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

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

 

……………………………………. 

Zarząd MSB zadecydował o przyznaniu/nie przyznaniu prawa do używania znaku towarowego MSB oraz 
............................................     


