
 

 

DEKLARACJA 
członkostwa w Stowarzyszeniu Polskie Forum Transportu 

 
Ja, niniejszym podpisana /-y, zgłaszam chęć członkostwa w Stowarzyszeniu Polskie Forum Transportu: 

 

Imię i nazwisko zgłaszającego                                   

Nazwa firmy / przedsiębiorstwa                                   

Numer NIP                                   

Nr KRS / Numer CEIDG                                   

Numer telefonu / Numery telefonów                                   

Funkcja w przedsiębiorstwie                                   

Imię i nazwisko (firma) osoby polecającej                                    

Numer licencji (bez myślników)           Ilość pojazdów:   Rok rozpoczęcia działalności:     

 
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI (ZAKREŚL WŁAŚCIWE): 
 PRZEWOZY TOWAROWE   TRANSPORT ZAROBKOWY    KRAJOWY 
 PRZEWOZY PASAŻERSKIE   PRZEWOZY NA POTRZEBY WŁASNE   MIĘDZYNARODOWY 
 

 

 
Pieczęć przedsiębiorstwa:                          Podpis zgłaszającego:  
 

 
 
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się ze statutem Stowarzyszenia Polskie Forum Transportu i wszystkie jego postanowienia są mi znane. Jednocześnie zobowiązuje się do 
czynnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia oraz terminowego regulowania składek wynikających z członkostwa w wysokości uchwalonej przez walne zgromadzenie 
członków. 

 
 

.……………….………………………………………… 
(podpis osoby ubiegającej się o członkostwo) 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Polskie Forum Transportu zawartych w deklaracji dla potrzeb działalności bieżącej Stowarzyszenia 
Polskie Forum Transportu.  
 
 
 

……………..…………………………………………… 
(podpis osoby ubiegającej się o członkostwo) 

 
Przyjmuję do widomości, iż pozyskane przez Członka SPFT wszelkie materiały w postaci wzorów dokumentów, publikacje szkoleniowe, broszury informacyjne dla kierowców, publikacje 
branżowe w postaci cyfrowej (miesięczniki, kwartalniki), książki w postaci papierowej lub elektronicznej, oraz wszelkie inne materiały opracowane lub/i publikowane przez SPFT nie 
podlegają dalszemu rozpowszechnianiu przez Członka SPFT o ile taka zgoda nie została wyraźnie wyrażona.  
 
 

……………..…………………………………………… 
(podpis osoby ubiegającej się o członkostwo) 

 
Załączniki: 

1. Potwierdzenie wniesienia opłaty inicjacyjnej w wysokości 250 zł (dwieście pięćdziesiąt)  na rachunek bankowy Stowarzyszenia: 
 

Stowarzyszenie Polskie Forum Transportu 
Ul. Leona Heyki 2 | 70-631 Szczecin 
KRS 0000430437 | NIP 9552339132  

Rachunek główny: ING BANK 55 1050 1559 1000 0090 9775 9824 
Tytuł płatności: Opłata inicjacyjna <nazwa firmy> – deklaracja SPFT 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszej DEKLARACJI e-mail podlegają przetwarzaniu na zasadach określonych w rozporządzeniu 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, zwanym dalej RODO; 

2. Dane osobowe pozyskane od osoby, której dane dotyczą będą wykorzystywane przez administratora danych osobowych (ADO) wyłącznie w celu realizacji 

określonych w Statucie SPFT zadań. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów, w tym celów marketingowych, chyba że ten 

cel był określony w trakcie pozyskania danych osobowych i osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie w takim zakresie.  

3. Dane osobowe mogą podlegać przetwarzaniu w następujących procesach: 

a. Konferencje, spotkania biznesowe, szkolenia, usługi doradcze, 

b. Finansowych związanych z wystawianiem dokumentów księgowych,  

c. Organizacji pracy w przedsiębiorstwie ADO.  

4. Dane osobowe pozyskane w wyniku członkostwa ADO w SPFT są przetwarzane na podstawie art.  6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 2016/679 z zastrzeżeniem, 

że, gdzie stosowne, dane mogą być także przetwarzane w oparciu o zgodę osoby której dane dotyczą w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia.  

5. W rozumieniu art. 13 rozporządzenia (UE) nr 2016/679 (UE): 

a. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskie Forum Transportu.   

b. Przedstawicielem administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych jest Członek SPFT.    

c. Przetwarzanie danych osobowych dotyczy przede wszystkim danych zawartych w Deklaracji o przystąpieniu do SPFT, a także innych danych, których 

przekazanie jest niezbędne do celów realizacji zadań statutowych.   

d. Dane osobowe, które mogą podlegać przetwarzaniu: 

o Imię i nazwisko, 

o Miejsce zatrudnienia, 

o Numer telefonu, 

o Adres e-mail.  

e. Odbiorcami danych osobowych mogą być (w ramach działalności statutowej SPFT): organy administracji publicznej, podmioty działalności 

gospodarczej, inne osoby fizyczne.   

f. Dane osobowe mogą być przechowywane przez maksymalny czas: 

o Przez 5 lat – dotyczy dokumentacji podatkowej, jeżeli dane te muszą być ujawnione w dokumentacji podatkowej na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa,  

o Przez 3 lata – dotyczy dokumentacji związanej z rozliczaniem czasu pracy, jeżeli dane te muszą być ujawnione w dokumentacji 

dotyczącej czasu pracy kierowców na podstawie obowiązujących przepisów prawa;  

o Przez 1 rok – dotyczy plików z tachografów cyfrowych i kart kierowców,  

o Przez czas nieokreślony – dane konieczne do zakończenia postępowań ubezpieczeniowych, windykacyjnych, sądowych, których 

stroną lub jakimkolwiek uczestnikiem jest osoba, której dane dotyczą.  

g. Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora:  

o Ma prawo dostępu do danych, w szczególności może wnioskować o ujawnienie przetwarzanych danych osobowych w formie 

pozwalającej na jednoznaczne zidentyfikowanie tych danych, 

o Ma prawo żądania zmiany, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych w przypadkach prawem przewidzianych, 

o Ma prawo złożenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych,  

o Ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego,  

o Ma prawo żądania ujawnienia źródła pochodzenia danych osobowych,  

h. Administrator nie dokonuje procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania danych osobowych, 

i. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie są anonimizowane ani profilowane,  

j. Dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w celu zrealizowania czynności związanych z pierwotnym celem pozyskania 

danych osobowych, tj. wyłącznie w zakresie opisanym w niniejszej klauzuli.  
 

Jakiekolwiek uwagi, wnioski bądź żądania powinny być zgłaszane wyłącznie na piśmie na adres e-mail biuro@spft.pl, ze 
szczegółowym opisem podstawy składania wniosku oraz oczekiwań wnioskodawcy. Osobą reprezentującą SPFT w zakresie 

ochrony danych osobowych jest Sebastian Paluch, tel. +48 91 8137236. 
 

 
 
 
 

……………..…………………………………………… 
(podpis osoby ubiegającej się o członkostwo) 

 
 
DECYZJA ZARZĄDU: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zapoznałem się: 
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