WARSZAWSKIE
STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. Nowogrodzka 19, lok. 3
00-511 Warszawa
tel. 22 6255400, 22 6293529, fax.wew.104
e-mail: wspon@wspon.org.pl
________________________________________
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

PESEL

WNIOSEK
o przyjęcie w poczet członków
Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

I. DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko: _______________________________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania: ___________________________________________________________________________________________________
Data urodzenia: ___________________________________ Miejsce urodzenia: ____________________________________________________
Telefon komórkowy i e-mail służbowy lub osobisty, na który biuro WSPON będzie kierowało wszelką korespondencję adresowaną tylko do
członków WSPON: ___________________________________________________________________________
Telefon komórkowy i e-mail (osobisty): ______________________________________________________________
*Oświadczam, że podany w części drugiej adres e-mail jest moim adresem osobistym, używanym tylko przeze mnie.
………………………………………
data i podpis

Niniejszym wnoszę o przyjęcie mnie w poczet Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami oraz deklaruję, że
zapoznałam/em się ze Statutem WSPON i zobowiązuję się do przestrzegania ich postanowień. Zgodnie z art. 12 pkt. 2 ust. d Statutu
Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami zobowiązuję się do terminowego opłacania składek członkowskich.
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie jestem pozbawiony praw publicznych i wykonuję działalność zawodową,
naukową, naukowo-dydaktyczną lub publicystyczną związaną z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.
_____________________________________________
PIECZĘĆ I PODPIS WNIOSKODAWCY
I.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

FIRMA
 Jestem pracownikiem (etat, umowa o dzieło, umowa zlecenie) w:
_________________________________________________________________________________________________________________
(nazwa i dane firmy)

 Prowadzę działalność gospodarczą, jestem właścicielem, współudziałowcem spółki:
_________________________________________________________________________________________________________________
(nazwa i dane firmy)

Proszę, aby moją osobę prezentować:
 pod moją własna firmą
 pod nazwą firmy, z którą współpracuję
Historia zawodowa:
___________________________________________________________________________________________________________________
Skąd dowiedziałem/am się o WSPON:
___________________________________________________________________________________________________________________
Specjalizacja firmy

□
□
□
□
□
□
□
□

Sprzedaż mieszkań

□

Siedliska, nieruchomości
rolne i rekreacyjne

Sprzedaż domów
Wynajem mieszkań
Wynajem domów
Działki budowlane

Informacje dodatkowe:
Inne uprawnienia:

□
□
□
□

Grunty inwestycyjne
Biura, lokale użytkowe
Magazyny, obiekty
produkcyjne

□

prawnicze

Uprawnienia uzyskane wcześniej:

□

licencja pośrednika w
obrocie nieruchomościami
___________

□

licencja zarządcy
___________

□

licencja rzeczoznawcy
___________

uprawnienia geodezyjne
uprawnienia budowlane
uprawnienia tłumacza
przysięgłego języka
_____________________
inne (jakie?)

Teren działania:
___________________________________________________________________________________________________________________
(Województwo/Miasto/Dzielnica)
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WARSZAWSKIE
STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. Nowogrodzka 19, lok. 3
00-511 Warszawa
tel. 22 6255400, 22 6293529, fax.wew.104
e-mail: wspon@wspon.org.pl

II. OŚWIADCZENIE
Zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Warszawskie Stowarzyszenie
Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (WSPON) z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 19, lok. 3 00-511 Warszawa
(Administrator Danych), informuje, że zbierane dane osobowe będą wykorzystane w celach statutowych WSPON oraz w celach
marketingowych WSPON. W wypadku wyrażenia odpowiednich zgód Twoje dane osobowe będą udostępniane Polskiej Federacji Rynku
Nieruchomości z siedzibą w Warszawie, Konfederacji Pracodawców Polskich z siedzibą w Warszawie, organizacji ICREA z siedzibą w Chicago
(USA) oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci
prawo wglądu do treści Twoich danych, ich poprawiania lub usunięcia.
[ ] Tak, wyrażam zgodę [ ] Nie wyrażam zgody*
Wyrażam zgodę na publikację zdjęcia z moim wizerunkiem w Newsletterze WSPON w celach prezentacji wizerunku nowego członka WSPON
odbiorcom Newslettera. Zdjęcie z wizerunkiem zostanie umieszczone w Newsletterze WSPON obok krótkiej notki dotyczącej nowego członka,
po akceptacji jej treści przez nowego członka oraz WSPON. Przekazanie zdjęcia z wizerunkiem jest dobrowolne. Wobec przekazanego zdjęcia w
każdej chwili przysługuje Ci prawo do jego wglądu, poprawiania, aktualizacji lub usunięcia.
[ ] Tak, wyrażam zgodę [ ] Nie wyrażam zgody*
Wnioskodawca oświadcza, że do zdjęcia z własnym wizerunkiem, w tym zdjęcia poprawionego lub zaktualizowanego posiadać będzie wyłączne
prawa autorskie majątkowe z wyłączeniem praw osób trzecich. Wnioskodawca przyjmuję do wiadomości, że WSPON może odmówić publikacji
zdjęcia z wizerunkiem, w przypadku gdy zawiera ono wizerunek osób trzecich, narusza prawa osób trzecich lub w inny sposób nie spełnia
wymagań jego publikacji wskazanych przez WSPON. Zdjęcie powinno zostać przekazane przez wnioskodawcę w formacie …………… .
[ ] Tak, wyrażam zgodę [ ] Nie wyrażam zgody*
*zaznaczyć właściwe
Zapoznałam/em się z REGULAMINEM OPŁACANIA WPISOWEGO I SKŁADEK CZŁONKOWSKICH WARSZAWSKIEGO STOWARZYSZENIA
POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
________________________________________
Data i podpis
III. REKOMENDACJE:
1.

Ja, niżej podpisany rekomenduję Pana/Panią______________________________________________________________________
do Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.
Imię i nazwisko _______________________________________________________________________________________________
Nazwa i adres firmy ___________________________________________________________________________________________
_________________________________
podpis

2.

Ja, niżej podpisany rekomenduję Pana/Panią______________________________________________________________________
do Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.
Imię i nazwisko _______________________________________________________________________________________________
Nazwa i adres firmy ___________________________________________________________________________________________
_________________________________
podpis

IV. ZAŁĄCZNIKI:

a)

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z rejestru sądowego (dotyczy osób
prowadzących własną działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami)
b) umowa o pracę lub kontrakt o współpracy i pisemna zgoda właściciela firmy (dotyczy osób zatrudnionych w biurach
nieruchomości)
c) wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego lub publicystycznego w zakresie rynku nieruchomości (dotyczy osób
wykonujących działalność naukową, naukowo-dydaktyczną lub publicystyczną w obszarach związanych z rynkiem
nieruchomości.
d) pisemne rekomendacje co najmniej 2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia;
e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne przeciwko mieniu lub związane z obrotem gospodarczym lub
wiarygodnością dokumentów;
f) zdjęcie
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