
POLSKI ZWIĄZEK 
PRODUCENTÓW KUKURYDZY 

e-mail:pzpk@kukurydza.info.pl  
www.kukurydza.info.pl 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
Deklaruję przystąpienie do Polskiego Związku Producentów Kukurydzy 

(imię i nazwisko/w przypadku zgłoszenia osoby fizycznej) 

(nazwa instytucji/w przypadku zgłoszenia firmy) 

Adres do korespondencji: 

miejscowość: ………..…... kod pocztowy: ……… poczta: ……...….. województwo: ……………..… 

tel. ……………………………………………… e-mail: ………………………..……. 

wielkość gospodarstwa: ………………………………….. 

Oświadczam, że jest mi znany Statut Polskiego Związku Producentów Kukurydzy publikowany na 
stronie internetowej Związku. 

Zobowiązuję się do opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie na 
konto PZPK: BNP Paribas Polska S.A. Nr 93203000451110000000412330 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Producentów Kukurydzy, ul. Mickiewicza 33/43, 60-837 Poznań. 

Dane osobowe przetwarzane są w celach statutowych administratora oraz w celu realizacji obowiązków administratora, wynikających 
z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO. 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek złożenia deklaracji członkowskiej. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej  
wniesienie. 

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celów statutowych administratora oraz do zrealizowania 
obowiązków prawnych administratora. 

Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora: firmy kurierskie, KOWR, hostingodawca DyalCom sp. z o.o. 

…………………………………….dnia…………………..20…..r.               …………………….. 
(miejscowość) (podpis) 

ul. Mickiewicza 33/43, 60-837 Poznań 
tel. +48 61 662 74 20 
NIP: 777-00-05-215 
REGON: 001107480 
KRS: 0000020782 
BNP Paribas Bank Polska S.A. 
PL 93203000451110000000412330 
kod BIC: PPABPLPK 

..................................................................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko / w przypadku zgłoszenia osoby fizycznej)

..................................................................................................................................................................................................................... 
 (nazwa instytucji / w przypadku zgłoszenia firmy)

Adres do korespondencji:

miejscowość: ……................................... kod pocztowy: ….................. poczta: ……..............................….. 

województwo: …………..............................…..… tel. ……..........................….. e-mail: ……..........................................…..

wielkość gospodarstwa: ……........................

Oświadczam, że jest mi znany Statut Polskiego Związku Producentów Kukurydzy  
publikowany na stronie internetowej Związku.

Zobowiązuję się do opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne  
Zebranie na konto PZPK: BNP Paribas Bank Polska S.A. Nr 93203000451110000000412330

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Producentów Kukurydzy, ul. Mickiewicza 33/43,  
60-837 Poznań.

Dane osobowe przetwarzane są w celach statutowych administratora oraz w celu realizacji obowiązków administratora, 
wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek złożenia deklaracji członkowskiej. Niepodanie tych danych unie-
możliwi jej wniesienie.

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celów statutowych administratora oraz do zrealizowania 
obowiązków prawnych administratora.

Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora: firmy kurierskie, KOWR, hostingodawca DyalCom sp. z o.o.

……........……………………………….          dnia ………………….. 20 ….... r.            .......……...........………………..
                     (miejscowość)       (podpis)

POLSKI ZWIĄZEK 
PRODUCENTÓW KUKURYDZY 

e-mail:pzpk@kukurydza.info.pl  
www.kukurydza.info.pl 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
Deklaruję przystąpienie do Polskiego Związku Producentów Kukurydzy 

(imię i nazwisko/w przypadku zgłoszenia osoby fizycznej) 

(nazwa instytucji/w przypadku zgłoszenia firmy) 

Adres do korespondencji: 

miejscowość: ………..…... kod pocztowy: ……… poczta: ……...….. województwo: ……………..… 

tel. ……………………………………………… e-mail: ………………………..……. 

wielkość gospodarstwa: ………………………………….. 

Oświadczam, że jest mi znany Statut Polskiego Związku Producentów Kukurydzy publikowany na 
stronie internetowej Związku. 

Zobowiązuję się do opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie na 
konto PZPK: BNP Paribas Polska S.A. Nr 93203000451110000000412330 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Producentów Kukurydzy, ul. Mickiewicza 33/43, 60-837 Poznań. 

Dane osobowe przetwarzane są w celach statutowych administratora oraz w celu realizacji obowiązków administratora, wynikających 
z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO. 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek złożenia deklaracji członkowskiej. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej  
wniesienie. 

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celów statutowych administratora oraz do zrealizowania 
obowiązków prawnych administratora. 

Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora: firmy kurierskie, KOWR, hostingodawca DyalCom sp. z o.o. 

…………………………………….dnia…………………..20…..r.               …………………….. 
(miejscowość) (podpis) 

ul. Mickiewicza 33/43, 60-837 Poznań 
tel. +48 61 662 74 20 
NIP: 777-00-05-215 
REGON: 001107480 
KRS: 0000020782 
BNP Paribas Bank Polska S.A. 
PL 93203000451110000000412330 
kod BIC: PPABPLPK 


