
........................ data ........................ 

 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych 

 

Ja niżej podpisany 

 

imię, nazwisko: .......................................................................................... 

 

niniejszym deklaruję chęć przystąpienia do Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i 

Reasekuracyjnych (dalej "Stowarzyszenia") oraz oświadczam, że zapoznałem się z treścią Statutu Stowarzyszenia 

oraz Kodeksem Etyki Zawodowej. Zobowiązuję się do przestrzegania zawartych tam postanowień, aktywnego 

brania udziału w życiu organizacyjnym Stowarzyszenia oraz regularnego opłacania składek członkowskich. 

  

 

..............................................  

(podpis) 

 

Forma wykonywania zawodu brokera: 

 

• data zaliczenia egzaminu brokerskiego: .................................................................................................................. 

 

numer wpisu do Rejestru (zezwolenie): ................................. Reasek .................................................................... 

 

• nazwa własnej firmy: ................................................................................................................................................ 

 

(lub nazwa podmiotu zatrudniającego): .................................................................................................................. 

 

 

Adres do korespondencji (adres firmy, lub prywatny):  

 

miejscowość:.................................................................., kod ........................................................................................ 

 

ulica: ....................................................................................... nr: ..................................................................................    

 

tel.: ........................................................, tel. komórkowy ............................................................................................. 

  

mail :..................................................................,       www ............................................................................................. 

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją na temat danych osobowych: 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dla członków Stowarzyszenia o przetwarzaniu danych osobowych, 

załączoną do niniejszej deklaracji członkowskiej. 

 

 

..............................................  

 (podpis) 



Zgoda na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną: 

 

 Wyrażam /  nie wyrażam zgodę* na używanie przez Stowarzyszenie telekomunikacyjnych urządzeń 

końcowych w rozumieniu ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne dla celów marketingu 

bezpośredniego oraz na otrzymywanie od Stowarzyszenia w ramach takiego marketingu informacji handlowych 

w formie e-mail, sms/mms oraz za pośrednictwem strony www.polbrokers.pl lub portali społecznościowych, 

dotyczących oferty szkoleniowej Stowarzyszenia, innych usług świadczonych przez Stowarzyszenie oraz 

wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie. 

 

 

..............................................  

 (podpis) 

 

Zgoda na publikację danych w Internecie: 

 

Udzielenie poniższej zgody na publikację danych w Internecie ma charakter dobrowolny. 

 

 Wyrażam /  nie wyrażam zgodę na opublikowanie przez Stowarzyszenie na jego stronie internetowej 

(www.polbrokers.pl) informacji na temat wykonywanego przeze mnie zawodu brokera, obejmującej następujące 

dane: imię, nazwisko, nazwa (firma) pod którą prowadzę działalność brokerską, numer telefonu, adres strony 

internetowej dedykowanej prowadzonej przeze mnie działalności brokerskiej, celem informowania 

odwiedzających stronę internetową Stowarzyszenia o prowadzonej przeze mnie działalności oraz celem 

umożliwienia nawiązania ze mną kontaktu przez takie osoby.  

 

 

 

..............................................  

 (podpis) 

 

 

Decyzja Zarządu Stowarzyszenia: 

 

Uchwałą Zarządu nr .................... z dnia .................................... przyjęto kandydata w poczet członków 

Stowarzyszenia.  

 

Za Zarząd Stowarzyszenia: ............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat 


