pieczęć firmy / instytucji
przystępującej do ŁIPH

Zarząd
Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej
w Łodzi

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA

do Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Niniejszym zgłaszamy nasz akces na członka Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi.
Oświadczamy, że znane są nam zadania Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi i jej członków zawarte w Ustawie
z dnia 30.05.1989 r. o Izbach Gospodarczych /Dz.U. nr 35, poz.195, z późniejszymi zmianami/ oraz w Statucie Łódzkiej Izby
Przemysłowo-Handlowej w Łodzi.
Jednocześnie zobowiązujemy się do:
- wpłacenia wpisowego w wysokości jednej kwartalnej składki członkowskiej,
- terminowego opłacania kwartalnej składki członkowskiej w wysokości* określonej uchwałą ZWZ ŁIPH z dnia 07.09.2018 r.
w zależności od liczby zatrudnionych,									
		
		

150 PLN - od 1 do 10 osób
250 PLN - powyżej 10 osób, stowarzyszenia i instytucje
Deklarujemy wniesienie płatności za cały rok z góry do 15 lutego każdego roku kalendarzowego (obniżenie
składki rocznej o 10%)

Deklarujemy przynależność organizacyjną bezpośrednio do Oddziałów regionalnych:
		

ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

		

PABIANICE

		

ZGIERZ

		

ZŁOCZEW

		

NIE DEKLARUJĘ
Proszę zaznaczyć tylko jedną opcję.

Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy statut Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, oraz deklarujemy, iż spełniamy wszystkie
warunki pozwalające stać się członkiem Izby i zobowiązujemy się przestrzegać wszystkich zawartych w nim reguł członkostwa oraz etyki biznesowej.
* Przyjmujemy do wiadomości możliwość rezygnacji z członkostwa w ŁIPH w dowolnym momencie, pod warunkiem zgłoszenia na druku rezygnacji.

podpis i pieczątka
osoby upoważnionej do reprezentowania firmy/instytucji

ul. Narutowicza 34 | 90-135 Łódź
tel. 42 208 93 23 | kom. 797 991 360
www.izba.lodz.pl | e-mail: biuro@izba.lodz.pl
NIP 725-00-40-613 | REGON 004284477

Ankieta stanowi integralną część deklaracji i jest obowiązkowa do wypełnienia!

BAZA DANYCH CZŁONKÓW ŁIPH

ANKIETA
Skąd dowiedziałeś się o możliwości zrzeszenia firmy w ŁIPH?
		

od znajomego przedsiębiorcy
na konferencji, seminarium, szkoleniu / spotkaniu organizowanym przez ŁIPH
z mediów
inne

CZĘŚĆ A – dane teleadresowe firmy
1. Pełna nazwa firmy
2. Kod pocztowy		

miasto (miejscowość)				

ulica					nr
3. Telefon				Fax
e-mail						www

CZĘŚĆ B – informacje o firmie
1. Forma prawna (spółka z o.o., spółka akcyjna, działalność gospodarcza itp.)
2. NIP
3. REGON
4. Nr KRS
5. Rok założenia firmy
6. Zatrudnienie w dniu wypełnienia ankiety (proszę podać liczbę osób)
7. Własność
prywatna  skarbu państwa

komunalna

mieszana

inna

jaka

8. Główna branża prowadzonej działalności
produkcja		handel		usługi
Szczegółowy opis działalności (informacja pojawi się na stronie internetowej ŁIPH)

powiat

Medyczne ( sprzęt i usługi)

Branża działalności
Artykuły spożywcze i alkohole – produkcja i handel
Architektura, architektura wnętrz, projektowanie ogrodów
Banki
Bieliźniarstwo – produkcja i handel
Biurowe i papiernicze artykuły, sprzęt biurowy
Budownictwo, materiały budowlane, projektowanie
budowlane, deweloperstwo, usługi budowlane
Ceramika i szkło – produkcja, handel i usługi
Chemia, biochemikalia – produkcja i handel
Edukacja, kursy, szkolenia
Energetyka
Farmacja
Fotografia i film
Gastronomia i hotelarstwo, catering
Instalacje elektryczne , art. elektryczne i elektryczno
akustyczne
Instalacje sanitarne, instalacje co. i akcesoria hydrauliczne
Kancelarie prawne i podatkowe
Klimatyzacja i wentylacja
Konsulting okołobiznesowy
IT / ICT
Marketing - agencje
Maszyny, narzędzia i urządzenia różne
(produkcja, handel, konserwacja)
Meble i wyposażenie wnętrz
Inne

CZĘŚĆ C – Fakultatywne
1. Posiadane certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

2. Uczestnictwo w organizacjach i zrzeszeniach

3. Informacje dodatkowe

Metalowe artykuły, obróbka mechaniczna
Motoryzacja, usługi serwisowe, wypożyczalnia
samochodów
Nieruchomości – obrót, pośrednictwo i wynajem
Ochrona mienia
Przemysł odzieżowy i modowy z tkanin różnych
Poligrafia, usługi drukarskie
Pończosznictwo
Porządkowe usługi
PR- agencje
Przetwarzanie i utylizacja odpadów
Rolnictwo, ogrodnictwo, hodowla zwierząt
Sklepy i hurtownie
Stowarzyszenia i organizacje
Telekomunikacja i nowe technologie
Tłumaczenia
Transport i spedycja
Turystyka, rekreacja, organizacja imprez
Tworzywa sztuczne
Usługi finansowo-księgowe, ubezpieczenia
Usługi internetowe-tworzenie stron www, obsługa
mediów społecznościowych, agencje interaktywne
Usługi różne
Windykacja należności
Zdrowie i uroda

CZĘŚĆ D - Zgodza na powiadamianie za pomocą poczty elektonicznej
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a
reprezentujący/a firmę
wyrażam zgodę na powiadamianie o posiedzeniach Władz Izby, Walnych Zgromadzeniach Członków Izby oraz o każdym innym
wydarzeniu w Łódzkiej Izbie Przemysłowo – Handlowej, pocztą elektroniczną na adres:
Jednocześnie zobowiązuję się do każdorazowego powiadomienia ŁIPH o zmianie adresu jw. W przypadku nie powiadomienia ŁIPH
o zmianie adresu, powiadomienie wysłane na wskazany adres w niniejszym oświadczeniu uznane zostanie za doręczone prawidłowo.

Miejscowość, data/ Czytelny podpis osoby upoważnionej

CZĘŚĆ E – reprezentacja, kontakt, dane prawno-organizacyjne (informacje o ograniczonym dostępie)
1. Osoby uprawnione do reprezentowania firmy zgodnie z KRS lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej. (zarząd, właściciel)
Imię i nazwisko
stanowisko
telefon kontaktowy
e-mail kontaktowy
2. Osoba do kontaktów z Izbą (imię, nazwisko, telefon, e-mail)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i informacji zawartych w powyższej ankiecie i umieszczenia danych firmy w bazie członków Łódzkiej Izby
Przemysłowo - Handlowej, w tym na stronie internetowej Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej pod adresem URL: www.izba.lodz.pl/
Administratorem danych osobowych jest Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa, Narutowicza 34, 90-135 Łódź. Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa informuje,
że dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu związanym z członkostwem w Izbie, w tym na potrzeby związane z rozliczeniem, a także w związku
z ewentualnym kontaktem. Dane osobowe reprezentantów i osób wskazanych do kontaktu są przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji reprezentantów
i innych osób upoważnionych, koordynacji współpracy i bieżącego kontaktu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celu przedstawienia ofert własnych produktów
i usług w formie tradycyjnej, bądź w formie elektronicznej, na co członek wyraża zgodę/nie wyraża zgody*.
*niepotrzebne skreślić

Wyrażam zgodę na przetwarzanie informacji zawartych w powyższej ankiecie i umieszczenia danych firmy w bazie
członków ŁIPH na stronie internetowej Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Miejscowość, data/ Czytelny podpis osoby upoważnionej

