Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
Pomorza i Kujaw
85-104 Bydgoszcz, ul. Batorego 2, tel./fax: (+48) 52 321.09.75
e-mail: poczta@sponpk.kip.pl ; www.kip.pl
NIP 967-04-93-110, KRS 0000109975, Regon 091344450
Konto: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy nr 39 8142 0007 0000 3753 2000 0003

…………………………………………………………………………
miejscowość, data

WNIOSEK

Imię, Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………… PESEL: …………………………………………………
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres korespondencyjny: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa firmy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres firmy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nr NIP ……………………………………………………………………………
tel: (wraz z nr kier.) ……………………………………………………… fax: …………………………………………… tel.kom …………………………………
e-mail: ……………………………………………………………………………………………… http:// …………………………………………………………………
zajmowane stanowisko……………………………………… nr licencji pośrednika …………………………, zarządcy …………………………
nr uprawnień rzeczoznawcy ………………………………………, nr uprawnień do sporządzania CE ………………………………………,
wykształcenie ……………………………………………………………………, rodzaj/kierunek ……………………………………………………………………

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków SPON Pomorza i Kujaw z siedzibą w Bydgoszczy.
Jednocześnie zobowiązuję się do wpłaty wpisowego w wysokości 100zł (zawierającego opłatę za umieszczenie
danych mojej firmy na stronach internetowych Stowarzyszenia) oraz regularnego uiszczania składek miesięcznych
w wysokości ustalonej przez SPON Pomorza i Kujaw przez cały okres członkowski do 10-go każdego miesiąca.

………………………………………………………..

podpis
Załączniki (niepotrzebne wykreślić):
1. Oświadczenia
2. Kserokopia zaświadczenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (ksero z rejestru)
3. Ksero umowy o pracę lub pełnomocnictwa (dotyczy pracowników lub pełnomocników firm)
4. Zgoda pracodawcy (dotyczy pracowników lub pełnomocników firm)
5. inne:
6.

Uchwała Zarządu z dnia* .................................................... o przyjęciu w poczet członków SPON Pomorza i Kujaw.

.......................................................................
podpis
* - wypełnia Zarząd SPON Pomorza i Kujaw

.......................................................................
podpis

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
Pomorza i Kujaw
85-104 Bydgoszcz, ul. Batorego 2, tel./fax: (+48) 52 321.09.75
e-mail: poczta@sponpk.kip.pl ; www.kip.pl
NIP 967-04-93-110, KRS 0000109975, Regon 091344450
Konto: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy nr 39 8142 0007 0000 3753 2000 0003

Załącznik nr 1 do wniosku

OŚWIADCZENIE
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń stwierdzam:
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że:
1. Zapoznałem(am) się ze Statutem i Regulaminem SPONPK, zasadami przystąpienia do
regionalnego systemu wymiany ofert MLS Pomorza i Kujaw oraz Kodeksem Etyki Polskiej
Federacji Rynku Nieruchomości i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
2. W rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883) o ochronie danych osobowych,
niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie i ujawnienie moich danych osobowych w celach statutowych
przez Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw oraz organizacje,
których SPON Pomorza i Kujaw jest członkiem (bezpośrednio i pośrednio). Ponadto oświadczam, że
zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie wglądu do swoich danych oraz ich
poprawiania. Jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie ofert i informacji drogą elektroniczną na moją
skrzynkę e-mail.
3. Nie byłem(am) karany(a) za przestępstwa przeciwko: działalności instytucji państwowych
oraz samorządu terytorialnego, wymiarowi sprawiedliwości, wiarygodności dokumentów,
mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za
składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe.
4. Jednocześnie oświadczam, że jako przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami posiadam obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które
mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Ubezpieczenie to zostało zawarte w
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (**)
5. Oświadczam również, że posiadam zgłoszoną bazę danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych i jednocześnie spełniam wymogi nałożone ustawą o ochronie danych osobowych (wraz z
przepisami wykonawczymi)**.

(** dotyczy pośredników – przedsiębiorców świadczących usługi pośrednictwa lub zarządzania)

…………………………………………………………………, ………………………………………
miejscowość, data

podpis

