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OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU 
 

do Stowarzyszenia Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) 
 

PEŁNA NAZWA 
PODMIOTU  

 

ADRES  

ADRES 
KORESPONDENCYJNY 
(jeśli inny niż powyżej) 

 

KRS  NIP  

TELEFON  FAKS  

E-MAIL  www  

 
 
 

DANE CZŁONKÓW REKOMENDUJĄCYCH (CO NAJMNIEJ 2 CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH  
LUB WSPIERAJĄCYCH PINK): 

 
 IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO TELEFON I E-MAIL 

    

    

  
OSOBA/Y ODDELEGOWANA DO KONTAKTU Z PINK W SPRAWACH CZŁONKOWSKICH: 

 IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO TELEFON I E-MAIL 

    

    

 
Działając w imieniu w/w podmiotu deklaruję chęć wstąpienia do Stowarzyszenia Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych 
z  siedzibą w Warszawie (dalej „PINK”) jako Członek Wspierający oraz zobowiązuje się do opłacania należnej składki członkowskiej 
wg Uchwał Zarządu PINK.  
 
Oświadczam, że: 
 
✓ znam i akceptuję postanowienia statutu Stowarzyszenia PINK obowiązującego w dniu złożenia niniejszego formularza  

(dalej: ”Statut”), 
✓ popieram działalność Stowarzyszenia PINK, 
✓ zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia PINK. 
 
Składając niniejsze oświadczenie wyraża Pan/Pani zgodę, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (dalej: „RODO”) na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu przez 

administratora danych osobowych (PINK) w celach związanych z członkostwem w PINK, w tym w szczególności w wykonywaniu 

praw i obowiązków Członka Wspierającego oraz procesem obsługi członkostwa przez PINK.  

Członek Stowarzyszenia jako Administrator danych osobowych swoich pracowników zapewnia, że dołożył należytej staranności 

w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO a w szczególności: 

 

a. poinformowania o celach przetwarzania, 

b. poinformowania o miejscach przetwarzania, 

c. poinformowania o zakresie przekazywanych danych,  

d. poinformowania o prawach przysługujących jednostce w zakresie przetwarzania danych osobowych, 

e. zebrania adekwatnych zgód umożliwiających przetwarzanie danych w tym, jeśli to ma zastosowanie, także zgód 

marketingowych zgodnie z Art. 6 ust 1 lit a) RODO oraz Art. 7. 

Przekazane dane osobowe służą do obsługi statutowych celów Stowarzyszenia PINK w związku z czym niezbędne jest 

dochowanie należytej staranności w zabezpieczeniu przekazywanych danych. Stowarzyszanie PINK posiada prawo do 

przekazywania danych osobowych, które zostały ujawnione w ramach współpracy z Administratorem na podstawie zebranych 

zgód od swoich pracowników i współpracowników. Stowarzyszanie PINK przekazuje Administratorowi swoją klauzulę 

informacyjną w celu zapewnienia realizacji jego obowiązków. 

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania 
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Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania 

Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu PINK, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.  

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z PINK pod adresem mailowym: 

kontakt@stowarzyszeniepink.org.pl. Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych 

narusza RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  lecz konieczne w celach związanych z członkostwem w PINK.  

Działając w imieniu w/w podmiotu: 

□ wyrażam zgodę na wykorzystywanie nazwy, adresu, logo, znaku towarowego oraz innych danych identyfikacyjnych 

podmiotu przystępującego do Stowarzyszenia jako Członek Wspierający celem potwierdzenia współpracy ze 

Stowarzyszeniem poprzez m.in. umieszczenie tych informacji na stronie internetowej oraz materiałach marketingowych 

Stowarzyszenia. 

□ nie wyrażam zgody na  wykorzystywanie nazwy, adresu, logo, znaku towarowego oraz innych danych identyfikacyjnych 

podmiotu przystępującego do Stowarzyszenia jako Członek Wspierający celem potwierdzenia współpracy ze 

Stowarzyszeniem poprzez m.in. umieszczenie tych informacji na stronie internetowej oraz materiałach marketingowych 

Stowarzyszenia. 

 

Data Pieczęć Podpis 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:  

I. Administrator danych osobowych 

My, Stowarzyszenie Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych , (dalej „PINK” lub „Stowarzyszenie”) z siedzibą w 

Warszawie ul. Towarowa 28 (kod pocztowy 00-839) jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.  

II. Cele i podstawy przetwarzania  

Będziemy przetwarzać Twoje dane: 

1. w celu ustanowienia Twojego członkostwa w Stowarzyszeniu (umowa członkowska), na podstawie złożonej 

przez Ciebie deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b i f RODO); 

2. w celu wykonania praw członkowskich, jeśli zostaniesz członkiem Stowarzyszenia (podstawa z art. 6 ust 1 

lit. b i f RODO); 

3. w celach archiwalnych (dowodowych), będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu 

zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, jeśli dokonywałeś  wpłat na rzecz 

Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego 

prawnie uzasadnionego interesu, jeśli złożyłeś deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia lub zostałeś 

przyjęty do Stowarzyszenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

III. Prawo do sprzeciwu 

1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na 

podstawie punktów opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w celach określonych w pkt. 

II powyżej, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas prawnie 

ważne i uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane 

będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu 

prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania 

Twoich danych w tym celu. 

3. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, skontaktuj się z nami wysyłając nam e-mail na adres 

kontakt@stowarzyszeniepink.org.pl lub pocztą na adres siedziby Stowarzyszenia.  

IV. Okres przechowywania danych  

1. Twoje dane osobowe, wynikające z Twojego członkostwa w Stowarzyszeniu (umowa członkowska), będą 

przetwarzane przez okres w którym jesteś członkiem Stowarzyszenia i w którym mogą ujawnić się 

ewentualne roszczenia, czyli przez 5 lat od końca roku, w którym wygasło Twoje członkostwo w 

Stowarzyszeniu. Liczenie okresu przechowywania danych od końca roku służy określeniu jednej daty 

usunięcia dla osób, które dokonały ostatniej wpłaty na rzecz Stowarzyszenia w danym roku.  

2. Jeżeli nie zostaniesz przyjęty do Stowarzyszenia, Twoje dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po 

upływie 1 roku od daty podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia decyzji o braku akceptacji Twojej deklaracji 

członkowskiej. 

V. Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: 

• Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy 

księgowe, prawnicze, informatyczne, hotele, w których organizujemy spotkania i konferencje 

Stowarzyszenia. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;  

d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo przenoszenia danych;   

f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
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VII. Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych jest wymagane do obsługi i realizacji Twoich praw i obowiązków jako członka Stowarzyszenia, w 

tym między innymi do: 

a) Otrzymywania informacji o działalności Stowarzyszenia; 

b) Uczestnictwa w spotkaniach i konferencjach Stowarzyszenia. 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Stowarzyszenie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w żadnym procesie. 

IX. Zgoda na marketing bezpośredni 

Czy zgadasz się, abyśmy kontaktowali się z Tobą w celu oferowania Ci materiałów i usług oraz przedstawiania 

informacji promocyjnych: 

za pośrednictwem wiadomości e-mail    TAK    NIE;  

za pośrednictwem innych środków komunikacji elektronicznej, jeżeli podasz nam stosowne dane  

  TAK    NIE;  

za pośrednictwem telefonu    TAK    NIE; 

za pośrednictwem wiadomości SMS    TAK    NIE? 

Będziemy korzystać z tej możliwości z umiarem starając się dobierać ofertę do Twoich potrzeb. 

 

 

 

_____________________________________  

                                                                                                             data i podpis 
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DECLARATION ON JOINING 
 

Polish Commercial Real Estate Chamber (PINK) 
 

ENTITY’S FULL NAME   

ADDRESS 
 

 

ADDRESS FOR 
CORRESPONDENCE  
(If different from the above) 

 

KRS No.  NIP  

TELEPHONE  FAX  

E-MAIL  www  

 

RECOMMENDING MEMBERS DATA (AT LEAST 2 REGULAR OR SUPPORTING MEMBERS OF PINK): 

 FULL NAME POSITION TELEPHONE & E-MAIL 

    

    

 DATA OF PERSON DELAGATED FOR CONTACT WITH PINK IN MEMBERSHIP MATTERS: 

 FULL NAME POSITION TELEPHONE & E-MAIL 

    

    

 
Acting on behalf of abovementioned entity I hereby declare willingness to become a Supporting Member of Polish Commercial Real 
Estate Chamber with registered office in Warsaw (hereinafter referred as „PINK”) and agree to pay due membership fee, according 
to the resolutions of the management board of PINK.  
 
I hereby declare that: 
 
✓ I understand and accept provisions of PINK Association’ Statute binding on the day of submitting this form (hereinafter referred 

as „Statute”), 
✓ I support activity of PINK Association, 
✓ I undertake to abide provisions of PINK Association’ Statute. 
 
By submitting this declaration, you give your consent as referred to in Art. 6 (1)(a) of the Regulation of the European Parliament and 

of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on 

the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (general regulation on data protection) (hereinafter the "GDPR") 

to the processing of your personal data included in this declaration by the data controller (PINK) for the purposes related to 

membership in the PINK, in particular for the exercise of rights and obligations of the Supporting Member, and for the membership 

management by PINK. 

 

A member of the Association as the Administrator of the personal data of his employees ensures that he exercised due diligence in 

the processing of personal data in accordance with the GDPR, in particular: 

 

a. informing  about the purposes of processing, 

b. informing about the places of processing, 

c. informing about the scope of the transferred data, 

d. informing about the rights of the individual in the field of personal data processing, 

e. collecting adequate consents enabling the processing of data, including, if applicable, also marketing consents in 

accordance with Article 6 (1) (a) of the GDPR and Article 7 

 

The provided personal data is used to support the statutory purposes of the PINK Association and, therefore, it is necessary to 

exercise due diligence in securing the data provided. The PINK Association has the right to transfer personal data that has been 

disclosed as part of cooperation with the Administrator on the basis of consents collected from its employees and associates. The 

PINK Association provides the Administrator with its information clause in order to ensure the fulfillment of its obligations. 

 

You have the right to access your personal data and the right to demand their rectification, removal or restriction of their processing, 
as well as to request transfer of your personal data. Wherein the basis for the processing of your personal data is consent, you have 
the right to withdraw it. Withdrawal of the consent does not affect the lawfulness of the processing before its withdrawal. Wherein 
the basis for the processing of your personal data is the legitimate interest of PINK, you have the right to object to the processing of 
your personal data. 
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In order to exercise the above rights, please contact PINK at the following e-mail address: kontakt@stowarzyszeniepink.org.pl. In 

addition, you have the right to lodge a complaint to the supervisory authority competent for the protection of personal data (the 

President of the Office for Personal Data Protection; Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), if you think that the data 

processing violates the GDPR. 

 
Personal data are provided on a voluntary basis yet are necessary for membership in PINK. 

 
Acting on behalf of abovementioned entity: 

 

□ I hereby agree to use name, address, logo and trade mark and other identification data of entity becoming a Supporting 

Member of Association in order to confirm cooperation with Association by among others publishing abovementioned 

information on Association’s webpage and marketing materials. 

□ I hereby don’t agree to use  name, address, logo and trade mark and other identification data of entity becoming a 

Supporting Member of Association in order to confirm cooperation with Association by among others publishing 

abovementioned information on Association’s webpage and marketing materials. 

 

 

Date Seal Sign 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kontakt@stowarzyszeniepink.org.pl
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INFORMATION CLAUSE  

Information on the processing of your personal data 

Pursuant to Art. 13.1-2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016  on the 

protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing 

Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter referred to as “GDPR”), please be informed that:  

X. Personal Data Controller 

We, the Polish Commercial Real Estate Chamber, hereinafter referred to as “PINK” or “the Association,” having 

its registered seat in Warsaw at ul.  Towarowa 28 (post code 00-839), are the Controller of your personal data.   

XI. Purpose and basis for personal data processing   

We shall process your personal data: 

5. to establish your membership in the Association (membership agreement) based on the declaration of 

accession to the Association submitted by you (in conformity with Art. 6.1 b and f of GDPR); 

6. to exercise your membership rights if you become a member of the Association (in conformity with Art. 6.1 b 

and f of GDPR); 

7. for archiving (evidencing) purposes in pursuit of our legitimate interest of securing information in case of a 

necessity to prove any facts, if you have made payments to the Association (Art. 6. 1 f of GDPR); 

8. to determine, assert or defend against any claims in pursuit of our legitimate interest, if you have submitted a 

declaration of membership in the Association or if you have been admitted to the Association (in conformity 

with Art. 6.1.f of GDPR). 

XII. The right to object 

4. You are entitled to object to the processing of your personal data at any time in conformity with the above 

provisions. We shall cease to process your personal data for the purposes set out in paragraph II above 

unless we are able to prove that we have an important and legitimate basis regarding your data that overrides 

your interests, rights and freedoms or that we shall need your data to establish, assert or defend any claims. 

5. You are entitled, at any time, to object to the processing of your personal data for the purposes of direct 

marketing. If you exercise this right, we shall cease to process your personal data for the said purpose. 

6. To exercise the above right, please contact us at kontakat@stowarzyszenie.or.pl or send a letter to the 

address of the registered seat of the Association.  

XIII. Data retention period  

3. Your personal data resulting from your membership in the Association (membership agreement) shall be 

processed for a period during which you shall remain a member of the Association and during which any 

claims may arise, i.e. for 5 years from the end of the year during which your membership in the Association 

expires. The reason for the counting of the data retention period from the year-end is to determine a single 

date for deletion of the personal data of persons who make the last payment to the Association in a given 

year.  

4. If you are not admitted to the Association, your personal data shall be deleted immediately after 1 year from 

the date on which the Management Board of the Association decides to reject your membership declaration.  

XIV. Data recipients 

Your personal data may be disclosed: 

• Your personal data may also be accessed by our subcontractors (processing entities) e.g., accounting 

firms, IT companies, hotels in which the Association holds its meetings and conferences. 

XV. The rights of data subjects: 

According to GDPR, you have: 

g) the right to access your personal data and receive copies thereof; 

h) the right to rectify (correct) your personal data; 

i) the right to delete your data or restrict its processing;  

j) the right to object to the processing of your personal data; 

k) the right to transfer your personal data;   

l) the right to lodge a complaint with a supervisory authority.  
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XVI. Information on the requirement to provide your personal data 

Provision of your personal data is required for the purposes of handling and exercising your rights and obligations 

as a member of the Association, including, but not limited to: 

c) receiving information about the Company’s activity; 

d) participation in meetings and conferences of the Association. 

XVII. Automated decision-making 

The Association does not apply automated decision-making with regard to any processes. 

XVIII. Consent to direct marketing 

Do you express your consent for us to contact you to offer you materials and services and present promotional 

information: 

by e-mail    YES    NO;  

by other electronic communication means, if you provide us with the relevant data   YES   NO;  

by phone   YES    NO; 

by text messaging    YES    NO? 

We shall use this possibility with moderation to tailor our offer to your needs. 

 

 

 

_____________________________________  

                                                                                                              date and signature 


