DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
1. Dane adresowe firmy
Nazwa firmy:
Adres:
Kod pocztowy:

Miasto:

Telefon (z nr kierunkowym)

Kraj:

NIP:

Fax:
Email:

Strona WWW:

Osoba do kontaktu:

Telefon:

Stanowisko:

E-mail:

2. Profil działalności

3. Wielkość przedsiębiorstwa (zgodnie z europejskią definicją MŚP)
Mikro (1-9)

Małe (10-49)

Średnie
(50-249)

4. Liczba osób zatrudnionych
Duże (>250)

6. Odległość od siedziby Koordynatora

5. Sfera działalności

Produkcja

(wypełnia Koordynator)
Handel

km

Usługi

7. Częstotliwość wnoszenia opłat za usługi (zgodnie z §15 ust. 3 Porozumienia o Współpracy w ramach Klastra Obróbki Metali z dn. 4 grudnia 2014 r. i
Regulaminem KOM.)
Miesiąc

Kwartał

6 miesięcy

Rok

8. Forma przesyłania faktur
E-mal

Poczta
tradycyjna

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych podanych w deklaracji członkowskiej i załącznikach do deklaracji. Koordynator Klastra Obróbki Metali – Centrum
Promocji Innowacji i Rozwoju zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich uzyskanych danych – zbiorczych zestawień statystycznych celem
prezentacji potencjału klastra. Informacje będą zaprezentowane w sposób anonimowy, bez wskazywania nazw własnych, a sposób prezentacji danych nie
umożliwi skojarzenia z konkretną firmą ani osobą uczestniczącą w badaniu.
Oświadczam, iż przystępując do klastra akceptuję i wyrażam zgodę na warunki współpracy zawarte w treści Porozumienia o współpracy z
dnia 4 grudnia 2014 r. w ramach Klastra Obróbki Metali oraz przyjętym na jego podstawie regulaminie klastra.

Data, miejsce

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

Załącznik nr 1 do deklaracji członkowskiej KOM
Dane uzupełniające:

Profil przedsiębiorstwa:
(posiadane technologie; kompetencje
użyteczne w KOM)

Posiadane certyfikaty,
nagrody, wyróżnienia:

Prawa własności
intelektualnej:

(patenty, wzory przemysłowe i inne)

Posiadane główne kody PKD
związane z branżą obróbki
metali:
(max. 5)

Załącznik nr 2 do deklaracji członkowskiej KOM
Informacje finansowo-księgowe

Instrukcja wypełniania:
1. Dane księgowe należy podawać w PLN, w zaokrągleniu, bez miejsc po przecinku.
2. Wszystkie pola powinny zostać uzupełnione:
- jeśli okres działalności firmy jest krótszy niż podane lata, należy wpisać „nd” (nie dotyczy),
- jeśli wartość którejś z kategorii była równa zero, należy wpisać „0”,
- jeśli firma osiągnęła stratę, należy wpisać jej wartość, a przed wartością liczbową wstawić „-”.
3. W pierwszym wierszu tabeli „Przychody netto” należy podać łączną wartość przychodów netto osiągniętą na zakończenie danego roku. W
drugim wierszu tabeli należy podać, jaką wartość w ogólnej wartości przychodów netto stanowiły „Przychody netto związane z obróbką
metali”.
4. W trzecim wierszu tabeli „Eksport/Sprzedaż wewnątrzwspólnotowa netto” należy podać łączną wartość netto eksportu, w tym sprzedaży
wewnątrzwspólnotowej, osiągniętą na zakończenie danego roku.
5. W czwartym wierszu tabeli należy podać „Zysk brutto” przedsiębiorstwa na zakończenie danego roku.
6. W piątym wierszu tabeli należy podać „Zatrudnienie” w przedsiębiorstwie na zakończenie danego roku w przeliczeniu na pełne etaty.
7. W latach 2018-2019 należy podać realne dane, a w latach 2020-2022 prognozowane wartości.
2018

2019

2020*

2021*

2022*

Przychody netto (w PLN) w

tym:

Przychody netto związane z
obróbką metali (w PLN)
Eksport netto/Sprzedaż
wewnątrzwspólnotowa (w
PLN) - łącznie

Zysk brutto (w PLN)
Zatrudnienie
(w przeliczeniu na pełne etaty)

Szanując przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:
1. W przypadku pobierania danych od osób fizycznych obowiązują nas przepisy RODO
2. Dane osobowe przetwarzamy w celach związanych z działalnością Klastra Obróbki Metali, czyli:
a) w celu prawidłowej koordynacji działań Klastra oraz sprawnej komunikacji
b) w związku z realizowanymi umowami, bądź do czynności podejmowanych na rzecz ich zawarcia (zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) RODO)
c) w związku z uzasadnionym interesem Centrum – do kontaktów dotyczących prowadzonych szkoleń oraz innych działań, na podstawie
art. 6 ust 1 lit f) RODO
d) do wypełnienia obowiązków prawnych, związanych z obrotem handlowym (rozliczanie faktur, archiwizacja dokumentów) – na podstawie
art. 6 ust 1 lit c) RODO
e) w celach promocyjnych, w tym do publikacji wizerunku – za zgodą osoby
3. Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące na rzez ADO usługi informatyczne lub inne, ale jedynie w związku z prowadzoną
działalnością ADO, w celach służących realizacji zawartych umów bądź zleceń, na podstawie wyraźnego polecenia ADO i zgodnie z
przepisami prawa
4. Dane będą również udostępniane innym członkom Klastra, wyłącznie do powyższych celów
5. W związku z działalnością Klastra Obróbki Metali na skalę międzynarodową, może się zdarzyć przekazanie danych do państwa trzeciego,
na zasadach opisanych w Rozdziale V RODO. Przekazanie odbywa się wyłącznie w celu realizacji umów.
6. Dane osobowe są przechowywane do momentu ustania celu przetwarzania, a także przez okres wynikający z przepisów prawa lub
ochrony przed obopólnymi roszczeniami.
7. Informujemy o prawie dostępu, poprawiania i uzupelniania podanych danych, przenoszenia danych, żądania ograniczenia przetwarzania
oraz żądania usunięcia danych (jeżeli na Administratorze nie ciąży obowiązek ich posiadania)
8. Informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, ul. Żurawia 71 lok 2.04, 15-540 Białystok.

