DEKLARACJA
przystąpienia na członka zwyczajnego
KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY Stowarzyszenie w Warszawie ul Grzybowska 87

Imię i nazwisko

Data i miejsce urodzenia

Nazwa i adres zakładu pracy
Stanowisko

Tel. stacjonarny

Tel. komórkowy

E-mail

Adres prywatny
Tel.

E-mail

Oświadczam, że spełniam warunki statutowe członkostwa Krajowej Izby Kominiarzy:
1. Posiadam obywatelstwo polskie, pełną zdolności do czynności prawnych i pełnię praw obywatelskich
(zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach) oraz posiadam prawo do
zajmowania stanowisk, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług
kominiarskich oraz, że nie toczy się wobec mnie postępowanie karne zarówno przygotowawcze, jak i sądowe,
jak również jakiekolwiek postępowanie w przedmiocie ograniczenia lub zakazu zajmowania stanowisk,
wykonywania zawodu, prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług kominiarskich.
2. Do Deklaracji załączam kserokopię: (zaznacz odpowiednie):



Dyplomu Mistrza kominiarskiego nr......................…………… z dnia ……………………….
wydany przez ………………………………………..……..……………………………………



Dyplomu Czeladnika kominiarskiego nr ………………...…… z dnia ……………………….
wydany przez …………………………………………….………………………………………

Deklaruję przystąpienie do Krajowej Izby Kominiarzy Stowarzyszenie jako członek zwyczajny.
Równocześnie zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia oraz opłacania składki
członkowskiej.
Oświadczenie
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenia moich danych osobowych w informatycznej bazie danych
Krajowej Izby Kominiarzy Stowarzyszenia z siedzibą w Warszawie, ul Grzybowska 87 oraz na ich
przetwarzanie dla potrzeb działalności statutowej zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883).
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych
osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie takie powinno być wysłane listem poleconym do
siedziby Stowarzyszenia lub zgłoszone na piśmie z potwierdzeniem odbioru. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi
informacji i materiałów marketingowych KIK drogą elektroniczną, SMS i pocztą tradycyjną.

…………………
Miejscowość

…………………
data

……………………………
podpis

Rekomendacje i decyzja o przyjęciu na odwrocie.
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REKOMENDACJA
My, niżej podpisani członkowie Krajowej Izby Kominiarzy Stowarzyszenia, rekomendujemy
przyjęcie w poczet członków Krajowej Izby Kominiarzy Stowarzyszenia
mistrza/czeladnika kominiarskiego …………………………………………………………………

Imię i nazwisko rekomendującego

Data i podpis

Imię i nazwisko rekomendującego

Data i podpis

DECYZJA O PRZYJĘCIU

Przyjęto na członka decyzją z dnia .............................................................
przez Zarząd Oddziału w ............................................................................
(organ uprawniony do przyjmowania członków)

pieczęć

.......................................................................................................
(podpisy osób reprezentujących organ przyjmujący)

Zarządy Oddziałów Terenowych zobligowane są do przesłania kserokopii Deklaracji oraz Dyplomów
do Zarządu Głównego w terminie 14 dni.
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