DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA
DO PRACODAWCÓW LUBELSZCZYZNY „LEWIATAN”

....................................
(miejscowość i data)

Nazwa firmy/instytucji .....................................................................…………………………………………………………………
Branża ……………………………………….……………...……. Sekcja PKD …………….………………………………………………………….…
Dokładny adres.....................................................................................................................……………………………..
tel. ...............................................................… Strona www...…………………………………………………………………………..
e-mail ………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Osoba reprezentująca …………….……………………………..… Stanowisko ….…………………………………………….……………….
tel. …………………….…………………………. e-mail ………………………………………..……………………………………………………….....
Liczba zatrudnionych (umowa o pracę) ..………….. Obroty w roku ubiegłym ……………………………….……………….…...
Wnoszę o wpisanie firmy w poczet Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” oraz deklaruję przekazywanie na rzecz
Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” rocznej opłaty członkowskiej w wysokości 0,15 % rocznego Funduszu
Wynagrodzeń (min. 1200 zł) oraz jednorazowo 900 zł opłaty wpisowej.
Konto nr : BGŻ SA, Oddział Operacyjny w Lublinie o numerze:
09 2030 0045 1110 0000 0164 0310
Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan”, ul. 1-go Maja 16, 20-410 Lublin.

..................................
Osoba upoważniona do reprezentacji
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie wysokości, do jakiej składka na rzecz związku pracodawców jest zaliczana
w koszty uzyskania przychodu. (Dz. U. z dnia 4 kwietnia 2002 r.)
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z 1996 r. Nr 34, poz. 148, z 1997 r.
Nr 121, poz. 769, z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i Nr 107, poz. 1127 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080) zarządza się, co następuje:
§ 1. Składka członkowska, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, wpłacona na rzecz związku
pracodawców, jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu członka związku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty
odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenie społeczne.
KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO Informujemy, że:
1. Dane osobowe i zdjęcia zbierane są w celach niezbędnych do realizacji zadań statutowych i w celach marketingowych i/lub w celach
informacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a), b) lub f) RODO.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych w siedzibie Organizacji oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również w przypadku danych, na które Państwo wyrazili
zgodę, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do usunięcia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
3. Wyrażenie zgody na przechowywanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów statutowych. W przypadku braku wyrażenia
zgody nie będzie możliwe przyjęcie w poczet członków Organizacji.
4. Wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody nie będą
Państwo otrzymywać żadnych dodatkowych materiałów przygotowywanych przez Organizację, a nie wynikających bezpośrednio ze statutu.
5. Wyrażenie zgody na przechowywanie i publikowanie zdjęć jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody, zobowiązują się Państwo zadbać
o to, aby nie uczestniczyć w sesjach fotograficznych podczas organizowanych spotkań.
5. Dane udostępnione przez Państwa będą powierzane do przetwarzania przedsiębiorstwom oferującym usługi informatyczne na rzecz Organizacji.
Państwa dane mogą być również udostępnione w zakresie: imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa dla mediów. Odbiorcami danych będą tylko
instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
Pracodawcy Lubelszczyzny „LEWIATAN”
ul. 1-go Maja 16 (biuro 1-go Maja 12/4) 20-410 Lublin. Tel: +48 81 532 43 33
KRS: 0000063447 REGON: 432316616 NIP:9462342596
e-mail: biuro@prywatni.lublin.pl www.prywatni.lublin.pl

