Rozwijamy współpracę, by zaspokajać potrzeby Klientów
– lepiej, szybciej i mniejszym kosztem

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
WNIOSEK O PRZYJĘCIE W POCZET CZŁONKÓW

…….………………, ………………
miejscowość, data
Działając

w

imieniu

………………………………………

będącej(-ego)

pracodawcą

w rozumieniu

przepisów Kodeksu pracy, wnoszę o przyjęcie ………………………………………… w poczet członków
ECR Polska – zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII
Gospodarczy pod nr KRS 0000360174.
Jednocześnie informuję, że ………………………………………… działa w branży/prowadzi działalność
polegającą na …………………………………………………………………………………………………………
(wypis z KRS stanowi załącznik do niniejszego wniosku).
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Statutu Związku Pracodawców ECR Polska i zobowiązuję się
do realizowania wszelkich obowiązków wynikających z przepisów Statutu, a w szczególności do
aktywnego udziału w pracach ECR Polska (w tym spotkaniach organów władzy oraz grup roboczych), jak
i terminowego uiszczania składek.
Formularz informacyjny stanowi ważny załącznik do niniejszego wniosku. Jednocześnie zobowiązuję się
do informowania ECR Polska o zmianach wpływających na aktualność zawartych w nim treści.
Wyrażam zgodę na umieszczenie przekazanych danych osobowych w bazie danych ECR Polska oraz
ich przetwarzanie zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu realizacji zadań
statutowych ECR Polska, jak i udostępnienia ich osobom trzecim. Mam prawo do wglądu, wnoszenia
poprawek i usuwania moich, dobrowolnie podanych, danych osobowych.

Pieczęć

Podpis osoby upoważnionej

Wypełnioną deklarację proszę przesłać na adres: ECR Polska, ul. Strzeszyńska 67c/1, 60-479 Poznań
ECR Polska – Deklaracja v. 2.3, 2017.01
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ECR POLSKA – Formularz Informacyjny

Informacje kontaktowe
Dane teleadresowe Firmy - Członka ECR Polska
Nazwa Firmy
NIP

KRS

www

e-mail

Telefon

fax

Przychód netto ze sprzedaży w roku
poprzedzającym złożenie deklaracji

< 7 mln €

7 - 40 mln €

>40 mln €

Ulica
kod pocztowy
miejscowość
Jeśli adres rejestrowy i korespondencyjny różnią się, proszę wpisać oba w osobnych kolumnach

Informacje
dodatkowe:

Dane kontaktowe osób reprezentujących Firmę w ECR Polska:
Osoby z tej listy będą w pierwszej kolejności powiadamiane o wydarzeniach ECR Polska i angażowane we wspólne prace
Porozumienia. Lista tych osób może być zmieniana w czasie i w miarę możliwości sukcesywnie aktualizowana

Osoba kontaktowa (sprawy ogólno-ECRowe, organizacyjne, organy władzy ECR Polska itp.)
Imię, Nazwisko
Stanowisko, dział
Kontakt

Sfera Podażowa

Sfera Popytowa

Technologie Wspierające

zarządzanie łańcuchem dostaw,
logistyka, opakowania, transport itp.

sprzedaż, trade marketing, category
management itp.

EDI, GDSN itp.

Imię, Nazwisko

Stanowisko, dział

Telefon(y)

Email

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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