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Miejscowość i data

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

DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko
PESEL ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕
Data urodzenia ⎕⎕-⎕⎕-⎕⎕⎕⎕ r.
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe, na który WSPON będzie kierowało korespondencję adresowaną tylko do
członków WSPON
Telefon:
E-mail:
5. Dane kontaktowe, które zostaną opublikowane na stronie internetowej wspon.org.pl
Telefon:
E-mail:
1.
2.
3.
4.

Niniejszym wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami.
Oświadczam, że zapoznałem/am się ze Statutem WSPON i REGULAMINEM OPŁACANIA WPISOWEGO
I SKŁADEK CZŁONKOWSKICH WSPON i zobowiązuję się do przestrzegania ich postanowień.
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.
Oświadczam, że nigdy nie byłem/am karany/na za przestępstwa umyślne przeciwko mieniu lub związane
z obrotem gospodarczym lub wiarygodnością dokumentów.

Miejscowość i data

Podpis

II.
DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA
1. Jestem pracownikiem/ właścicielem/współudziałowcem/prowadzę działalność gospodarczą*

(nazwa, adres i NIP firmy)
*niepotrzebne skreślić
Specjalizacja firmy
□ Sprzedaż mieszkań
□ Sprzedaż domów
□ Wynajem mieszkań
□ Wynajem domów
□ Działki budowlane
□ Grunty inwestycyjne
□ Biura, lokale użytkowe
□ Magazyny, obiekty
produkcyjne
□ Siedliska, nieruchomości
rolne i rekreacyjne

Informacje dodatkowe:
□ Prawnicze
□ Uprawnienia geodezyjne
□ Uprawnienia budowlane
□ Uprawnienia tłumacza
przysięgłego
języka
□ inne:

Teren działania:

Uzyskane uprawnienia:
□ Licencja pośrednika w
obrocie nieruchomościami
nr:
□ Licencja zarządcy
nr:
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III.

REKOMENDACJE

Ja, niżej podpisany/na rekomenduję Pana/Panią
do Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.
Imię i nazwisko

Data i podpis

Ja, niżej podpisany/na rekomenduję Pana/Panią
do Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.
Imię i nazwisko
IV.

Data i podpis

OŚWIADCZENIA
Na podstawie Rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) (dalej: „RODO”)
Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (WSPON) z siedzibą
przy ul. Nowogrodzkiej 19/3, 00-511 Warszawa (Administrator Danych) informuje, że zbierane
dane osobowe będą̨ wykorzystane w celach przyjęcia w poczet członków WSPON, realizacji
członkostwa, w tym w szczególności w celach statutowych WSPON oraz w celach kontaktowych z
Panią/Panem.
⎕Tak, wyrażam zgodę̨ ⎕Nie wyrażam zgody*
Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
informacji handlowych, marketingowych oraz wszelkiego rodzaju komunikatów dotyczących
produktów i usług oferowanych przez WSPON stosownie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.Dz.U.nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), tym
samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym samym celu
stosowanie do art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
⎕Tak, wyrażam zgodę̨ ⎕Nie wyrażam zgody*
Wyrazam zgodę̨ na publikację zdjęcia z moim wizerunkiem w mediach społecznościowych
WSPON w celach prezentacji wizerunku członka WSPON. Przekazanie zdjęcia z wizerunkiem jest
dobrowolne. Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym
samym celu stosowanie do art. 9 ust. 2 lit a) RODO.
⎕ Tak, wyrażam zgodę̨ ⎕Nie wyrażam zgody*
Wnioskodawca oswiadcza, ze do zdjęcia z własnym wizerunkiem, w tym zdjęcia poprawionego
lub zaktualizowanego posiadac będzie wyłączne prawa autorskie majątkowe z wyłączeniem praw
osób trzecich. Wnioskodawca przyjmuje do wiadomosci, ze WSPON moze odmowic publikacji
zdjęcia z wizerunkiem w przypadku, gdy zawiera ono wizerunek osob trzecich, narusza prawa
osob trzecich lub w inny sposob nie spełnia wymagan jego publikacji wskazanych przez WSPON.
⎕Tak, wyrazam zgodę̨ ⎕Nie wyrażam zgody*
Jestem świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody
przed jej wycofaniem.
⎕Tak, wyrażam zgodę ⎕Nie wyrażam zgody*
*zaznaczyć właściwe
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V.

Podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz.UE.L Nr 119) (dalej: „RODO”), Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie
Nieruchomościami informuje Panią/Pana, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 19, lok. 3 (00-511
Warszawa), wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 172046, posiadające NIP:
5261005039. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pisemnie, za
pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby lub poprzez wiadomość email:wspon@wspon.org.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
Przyjęcia w poczet członków WSPON, realizacji członkostwa, w celach statutowych WSPON, oraz
celach kontaktowych z Panią/Panem – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit a) RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości
przyjęcia Pani/Pana w poczet członków WSPON;
Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (archiwizacja księgowa i
podatkowa) – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO przy czym
obowiązek ten wynika z innych przepisów prawa (m.in ustawa o rachunkowości, ordynacja
podatkowa); W tym wypadku podanie danych jest obowiązkowe;
Dochodzenia roszczeń względem Administratora oraz dochodzenia i ochrony przed roszczeniami
Administratora – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy
czym uzasadniony interes Administratora oraz Pani/Pana wynikają z innych przepisów prawa
(m.in. kodeks cywilny);
Przesyłania informacji handlowych i marketingowych – podstawą przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o swiadczeniu usług drogą
elektroniczną. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją
niepodania danych będzie brak możliwości przesyłania Pani/Panu informacji handlowych i
marketingowych przez WSPON;
Rozpowszechniania w celach prezentacji wizerunku, jako członka WSPON- podstawą
przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Podanie przez Panią/Pana danych
osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości reklamy,
promocji, marketingu i informacji związanej z działalnością Pani/Pana, jako członka WSPON.
W zależności od podstawy prawnej przetwarzania przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści
swoich danych, ich poprawiania, prawo sprzeciwu lub usunięcia danych. Ma Pani/Pan prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
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którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę może Pani/Pan odwołać w
formie pisemnej wysłanej na adres siedziby Administratora lub mu bezpośrednio doręczonej.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami prawa, niezbędny
do realizacji wskazanych celów przetwarzania, w przypadku przesyłania informacji handlowych,
rozpowszechniania Pani/Pana wizerunku – do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody,
najpóźniej jednak do chwili ustania członkostwa we WSPON.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa (podmioty administracji publicznej),
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na zlecenie Administratora: Polskiej Federacji Rynku Nieruchomosci z siedzibą w Warszawie,
dostawcom usług księgowych, IT (NORD SYSTEMS sp. z o.o.), prawnych, marketingowych,
kurierskich, pocztowych;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu;
Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane
organizacjom międzynarodowym;
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych.

VI.
ZAŁĄCZNIKI
a) aktualny wypis z rejestru sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej (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.
d) kopia nadania ważnej licencji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.
e) zdjęcie w formacie jpg/png w wersji elektronicznej.
f) ważna polisa OC.

