Data
rok

miesiąc

dzień

ul. E. Estkowskiego 6
61-755 Poznań

Deklaracja – umowa o uczestnictwo w Systemie GS1
1.Numer statystyczny REGON:

2. Numer identyfikacyjny VAT (NIP):

3. Numer KRS:

Uwaga: wpisać nazwę i adres zgodnie z zapisem w rejestrze prowadzonym przez organ rejestracyjny lub ewidencyjny
4. Nazwa UCZESTNIKA (przedsiębiorcy):

5. Adres główny firmy: ulica, nr domu, lokalu, miejscowość:

–

Kod pocztowy:

Poczta:

0 –

Telefon:

Fax:

e-mail:

www:

Akceptujemy wystawianie i przesyłanie faktury w formie elektronicznej przez Fundację GS1 Polska zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz "Regulaminem przesyłania faktur w formie elektronicznej"
dostępnym na portalu www.epoka.gs1.pl
 TAK
 NIE
Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres główny): ulica, nr domu, lokalu/mieszkania, miejscowość:

Kod pocztowy:

–

Poczta:

6. Ilość pracowników (zaznaczyć właściwy przedział):
do 9 |___|

od 10 do 49 |___|

od 50 do 249 |___|

od 250 do 499 |___|

powyżej 500 |___|

7. Numer lub numery PKD (znajdują się na zaświadczeniu REGON):

|___|___|___|___|

|___|___|___|___|

|___|___|___|___|

|___|___|___|___|

8. Imię i nazwisko, stanowisko (funkcja) oraz służbowy nr telefonu i e-mail pracownika odpowiedzialnego za współpracę z
GS1 Polska

9. Imię i nazwisko Właściciela, lub imię, nazwisko i stanowisko osoby uprawnionej do reprezentacji Uczestnika (Prezes, Dyrektor):

10. W ramach uczestnictwa w Systemie GS1 jesteśmy zainteresowani:
Zgłoszeniem firmy do „Katalogu firm oferujących sprzęt i usługi w zakresie standardów GS1”
Bazą danych produktowych GS1
UWAGA: CIĄG DALSZY NA DRUGIEJ STRONIE

Uwaga: Należy złożyć podpis/y na drugiej stronie deklaracji

OŚWIADCZENIA
Uczestnik oświadcza, że znane mu są standardy Systemu GS1 i zobowiązuje się do ścisłego ich przestrzegania.
Uczestnik upoważnia Fundację GS1 Polska (dalej: GS1 Polska) do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby uprawnionej
do otrzymania faktury.
Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
Uczestnik wyraża zgodę dla GS1 Polska na:

 przesyłanie na podany przez Uczestnika w formularzu adres e-mail informacji handlowych. Wycofanie zgody należy
przesłać na adres e-mail: biuro@gs1pl.org,

 kontaktowanie się z Uczestnikiem przez telefon podany w formularzu dla celów przekazywania informacji handlowych.
Wycofanie zgody należy przesłać na adres e-mail: biuro@gs1pl.org,

 udostępnienie podanych danych osobowych partnerom GS1 Polska, w celu otrzymywania od nich informacji handlowych
drogą elektroniczną na adres poczty podany w formularzu. Wycofanie zgody należy przesłać na adres e-mail: biuro@gs1pl.org,

 przesyłanie na podany przez Uczestnika w formularzu adres e-mail informacji marketingowych. Wycofanie zgody należy
przesłać na adres e-mail: biuro@gs1pl.org,

 kontaktowanie się z Uczestnikiem przez telefon podany w formularzu dla celów marketingowych. Wycofanie zgody
należy przesłać na adres e-mail: biuro@gs1pl.org,
Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z „Warunkami ogólnymi uczestnictwa w Systemie GS1 w Polsce”, na jakich
podpisywana jest umowa i oświadcza, że wyraża zgodę na włączenie ich do treści umowy wiążącej Uczestnika z GS1
Polska i nadającej mu uczestnictwo w Systemie GS1.
GS1 Polska oświadcza, że dane finansowe o Uczestniku nie są udostępniane osobom trzecim, a celem ich zbierania
i przechowywania jest tylko i wyłącznie naliczenie stosownych opłat.

Podpis Głównego Księgowego

*

Pieczęć Uczestnika

Czytelny podpis Uczestnika

*

Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji – zgodnie ze stosownym wypisem z rejestru/ewidencji działalności gospodarczej lub na
podstawie pełnomocnictwa załączonego do wniosku.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Fundacja GS1 Polska z siedzibą w Poznaniu przy ul. Estkowskiego 6.
Dane kontaktowe:

•
•
•

adres: ul. E. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań,
e-mail: biuro@gs1pl.org,
telefon: +48 61 852 37 94.

Inspektor ochrony danych
Inspektorem ochrony danych jest osoba do kontaktu w sprawach związanych z posługiwaniem się danymi osobowymi Uczestnika.
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:
•
•

•
•

adres: ul. E. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań,
e-mail: rodo@gs1pl.org,
telefon: 601 079 454,
formularz: www.gs1pl.org/kontakt.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych jest świadczenie Uczestnikowi usług na podstawie umowy z GS1 Polska.
Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe Uczestnika przechowywane są przez czas realizacji umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
•
dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
•
wykonywania obowiązków wynikających w przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
•
zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
•
statystycznych i archiwizacyjnych.
Odbiorcy danych
Dane osobowe Uczestnika przekazywane są firmom, z którymi współpracujemy w zakresie działalności: IT, ubezpieczeniowej;
finansowej; obsługi newslettera; strony www; sprzedaży naszych produktów; oferowania naszych usług, etc. Odbiorcy danych posługują
się nimi tylko zgodnie z zawartą z GS1 Polska umową.
Prawa Uczestnika związane z przetwarzaniem danych osobowych
Uczestnik ma prawo:
•
dostępu do swoich danych osobowych,
•
żądania sprostowania swoich danych osobowych,
•
żądania usunięcia swoich danych osobowych,
•
żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
•
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy
posługujemy się danymi Uczestnika na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
•
do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie informatycznym, nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać lub zażądać
przesłania danych innemu administratorowi, pod warunkiem, że jest to technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych
osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych na podstawie umowy z GS1 Polska lub na podstawie zgody Uczestnika.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w
punktach powyżej).
Pamiętaj też, że masz:
Prawo wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Twoimi danymi osobowymi. Jednak cofnięcie
zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Prawo wniesienia skargi do organu
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed
ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

