
DEKLARACJA  
Cech Rzemiosł Różnych w Obornikach, ul. Ogrodowa 5, 64-600 Oborniki, Tel.61 29 60 658 

e-mail: biuro@oborniki.icech.pl,  www.oborniki.icech.pl 
 
Ja niżej podpisany/a ..............................................................................................................................  
urodzony/a dnia  .................................................  w  ............................................................................  
zamieszkały/a ........................................................................................................................................  
Prowadzący/a działalność gospodarczą (adres)  ...................................................................................  
W zakresie  ............................................................................................................................................  
Na podstawie zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej nr  .........................................  
Wydanego dnia  ...................................  przez  ......................................................................................  
Posiadający/a kwalifikacje  zawodowe (dyplom, świadectwo)  ............................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 

DEKLARUJĘ 
 

1. Dobrowolną przynależność do Cechu Rzemiosł Różnych  w  Obornikach od dnia:…………………… 
 Równocześnie przyjmuję do wiadomości: 

 Obowiązek opłacania składek ustalonych przez Walne Zgromadzenie członków 
Cechu, 

 Obowiązek wpłacenia wpisowego w kwocie 250,- zł 
 W przypadku ponownego członkowstwa obowiązek wpłacenia wpisowego w 

kwocie 500,- 
2. Zobowiązuję się do osobistego i aktywnego uczestnictwa w zebraniach, szkoleniach, 

spotkaniach integracyjnych oraz w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku nieobecności na 
WZ – zobowiązuję się do podporządkowania jego uchwałom. 

3. Zobowiązuję się do dostarczenia dowodów kwalifikacji zawodowych oraz numerów       
identyfikacyjnych ( NIP, REGON, PESEL) 

4. Oświadczam, że zapoznałem się ze Ustawą o rzemiośle oraz  Statutem Cechu 
Rzemiosł Różnych w Obornikach  i zobowiązuję się do przestrzegania w/w przepisów. 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 z 
późn. zm.) oraz (ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 
2017r. Nr 0, poz. 880, z późn. zm.), niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w powyższej deklaracji przez Cech Rzemiosł Różnych w Obornikach,                 
ul. Ogrodowa 5, 64-600 Oborniki dla celów statystycznych i promowania rzemiosła (biuletyny tele-
adresowe, strona internetowa www.oborniki.icech.pl).  
Zostałam/łem poinformowana/y, że podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne oraz 
przysługuje mi prawo dostępu do ich treści i poprawiania ich. 
 
 
Oborniki, dnia  ........................................  
 
                                                                                                        ..................................................................  
                                                                                                                                (pieczęć i podpis) 
 
 
Decyzja Zarządu Cechu 
Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach Uchwałą Nr  ...........................  z dnia  ...........................  
Przyjmuje / nie przyjmuje Panią/a  ..........................................................................................................  
W poczet członków Cechu 
 
Uzasadnienie w razie nie przyjęcia  ..........................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
                                                                                  
                                                                                                         ....................................................................  
                                                                                                                                (Zarząd Cechu) 


