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Deklaracja członkowska
„Członka Wspierającego”
o przystąpieniu do Stowarzyszenia pod nazwą
"Stowarzyszenie BIM”
Działając w imieniu firmy;
_________________________________________________________

wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
_________________________________________________________

Deklarujemy przystąpienie w charakterze Członka Wspierającego do Stowarzyszenia BIM.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji, a także
innych danych osobowych przekazanych w ramach członkostwa w celu realizacji działań Stowarzyszenia BIM zgodnie
z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik do deklaracji.

Data

Podpis osoby upoważnionej i pieczęć firmowa

Podstawowe informacje o firmie:
Dokładny adres
_________________________________________________________

e-mail właściwy do korespondencji ze Stowarzyszeniem
_________________________________________________________

Zobowiązuję się do wypełniania wszystkich obowiązków - w tym w szczególności finansowych polegających na terminowym
uiszczaniu składki członkowskiej - wynikających ze Statutu Stowarzyszenia BIM, przepisów prawa, deklaracji członkowskiej oraz
uchwał władz Stowarzyszenia i przesłaniu wypełnionej deklaracji na adres: stowarzyszeniebim@plbim.org

Data

Podpis osoby upoważnionej i pieczęć firmowa

Składka członkowska dla Członka Wspierającego w roku 2021 wynosi 3000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie BIM, ul. Kaliska 23/U4, 02-316 Warszawa, Mazowieckie
08 1140 2004 0000 3002 7616 5039

ul. Kaliska 23/U4
02-316 Warszawa

KRS 0000517738
NIP 5272764369
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Załącznik do deklaracji członkowskiej

§1
1.

Stowarzyszenie jest organizacją, której celem jest budowanie platformy wymiany wiedzy i
doświadczeń skupiającą ekspertów oraz firmy z wszystkich gałęzi gospodarki zaangażowanych w
tworzenie rozwiązań cyfrowych.

2.

Stowarzyszenie zrzeszając i współpracując z jednostkami publicznymi, prywatnymi, organizacjami
oraz ekspertami rynkowymi, zamierza wspierać promowanie BIM w środowisku klienta publicznego
i prywatnego poprzez wsparcie wiedzą ekspercką członków Stowarzyszenia w zakresie transformacji
cyfrowej przedsiębiorstw.
§2

1.

Stowarzyszenie przyjmuje w Status Członka Wspierającego firmy widząc w nich partnerów do
realizacji wspólnych celów statutowych, mieszczących się w kategoriach kultury biznesowej oraz
budowania wiedzy merytorycznej z pracy w środowisku cyfrowym dla obszaru działalności
prowadzonej przez Stowarzyszenie BIM a także przez Członka Wspierającego.

2.

Status Członka Wspierającego wyraża gotowość, do podjęcia współpracy w przedmiocie tworzenia i
rekomendacji zasad cyfrowych wynikających przy wdrożeniu metodyki BIM w procesie zarządzania
projektem inwestycyjnym oraz technologii cyfrowych wspierających ten proces,

3.

Status Członka Wspierającego upoważnia do korzystania z bazy wiedzy i doświadczenia jakie w
Stowarzyszeniu BIM będzie powstawało.

4.

Status Członka Wspierającego upoważnia do korzystania i promowania znaków firmowych
partnerów oraz współpracy w obszarze komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
§3
Klauzula informacyjna RODO Stowarzyszenia BIM

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie BIM (zwane dalej
Stowarzyszeniem), z siedzibą w Warszawie (KRS 0000517738); kontakt w sprawie przetwarzania
danych osobowych - e-mail: stowarzyszeniebim@plbim.org

2.

Dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie w celu realizacji zadań statutowych tzn.
prowadzenia działalności w zakresie promowania metodyki BIM, edukacji i innych, których
szczegółowy wykaz jest zawarty w § 6 Statutu Stowarzyszenia BIM.

3.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

4.

1)

zgoda osoby od której dane osobowe są uzyskiwane – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

2)

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w zakresie zobowiązań fiskalnych lub – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;

3)

uzasadniony interes Stowarzyszenia polegający na realizacji działalności statutowej –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w przypadku organizacji wydarzeń
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wymagających zawarcia umowy ubezpieczenia – ubezpieczyciele, w przypadku i w zakresie w jakim
będzie to niezbędne.
5.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zrealizowania celów
Statutowych. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla
celów rachunkowych, dane te w tym zakresie będą przechowywane przez Stowarzyszenie tak długo
jak długo będzie istniał prawny obowiązek Stowarzyszenia do posiadania dokumentu tych zdarzeń.
W przypadku skreślenia z listy członków na jakiejkolwiek podstawie, Pana/Pani dane osobowe będą
przechowywane maksymalnie przez okres 5 lat od dnia podjęcia uchwały o skreśleniu z listy
członków.

6.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ich ochronie.

8.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem
możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu lub brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach
organizowanych przez Stowarzyszenie.

9.

Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

ul. Kaliska 23/U4
02-316 Warszawa

KRS 0000517738
NIP 5272764369

Mazowieckie

REGON 360520485

