
 
 

ANKIETA CZŁONKOWSKA PUK 

PEŁNA NAZWA KLUBU  

 

DOKŁADNY ADRES  

ULICA:  

MIEJSCOWOŚĆ :  

KOD POCZTOWY :  

 

TELEFON KONTAKTOWY  

     1.  

     2.   

 

POCZTA E-MAIL 

 

 

STRONA INTERNETOWA  

 

DATA REJESTRACJI KLUBU/ PEŁNA 

NAZWA SĄDU REJESTROWEGO LUB 

INNEJ EWIDENCJI  

DATA:  

NAZWA:  

NR KRS LUB WPISU INNEJ EWIDENCJI 

 

NIP 

 

REGON 

 

OSOBY REPREZENTUJĄCE ZARZĄD 

SPOSÓB REPREZENTACJI:* 

1) JEDNOOSBOWO 

2) DWUOSOBOWO 

 

* ZAZNACZ PRAWIDŁOWE 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 W PRZYPADKU KLUBU 

WIELOSEKCYJNEGO INNE DANE  DO 

KONTAKTU  

IMIĘ NAZWISKO :  

POCZTA:   

TELEFON:   

  

Dane podane w ankiecie służą do oficjalnej korespondencji między klubem a Polską Unią Karate. 

W przypadku zmiany danych, klub zobowiązany jest do przesłania zmian, na powyższym formularzu,  

do 7dni od zaistnienia zmiany.  



 
 

                                 

AKCEPTACJA STOSOWANIA FAKTUR ELEKTRONICZNYCH (E-FAKTUR) 

Niniejszym, Odbiorca wyraża zgodę (zwaną dalej: „akceptacją”) na fakturowanie elektroniczne, w 

tym przesyłanie i udostępnianie faktur VAT w formie elektronicznej, przez  (podatnika PUK, dalej: 

„Dostawcy”) zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) oraz aktów do niej wykonawczych, dokumentów 

związanych z dostawą towarów i świadczeniem usług przez Dostawcę (w szczególności faktur, faktur 

korygujących, duplikatów faktur, not korygujących, wezwań do zapłaty).W związku z niniejszą 

akceptacją, dokumenty w formie nieedytowalnego pliku PDF powinny być przesyłane do Odbiorcy z  

adresu e-mail: uzytkownicy@infakt.pl lub biuro@karate-polska.pl Dostawcy, na następujący adres  

 

e-mail Odbiorcy: ………………………………………  z którego to adresu Odbiorca zobowiązuje się 

odbierać dokumenty. Akceptacja jest ważna od dnia jej otrzymania przez Dostawcę do dnia 

otrzymania  przez Dostawcę  jej odwołania w formie pisemnej. Akceptacja może być w każdym czasie 

cofnięta przez Odbiorcę.  

W razie zmiany adresu e-mail, Odbiorca zobowiązuje  się do  powiadomienia PUK o nowym adresie 

Odbiorcy – pisemnie lub w formie elektronicznej na adres email:  biuro@karate-polska.pl   

 

.……………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko                                                                                data, podpis 

 

W związku z  przekazaniem danych osobowych Polskiej Unii Karate oświadczam: Zgodnie z art.6 ust.1 

lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach statutowych i 

organizacyjnych przez Polską Unię Karate, al.Armii Krajowej 220 lok. 108, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 

5472189065 REGON 368940330 Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji drogą 

elektroniczną przez Polską Unię Karate, al.Armii Krajowej 220 lok. 108, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 

5472189065 REGON 368940330 Administratorem Państwa Danych jest: Polska Unia Karate, al.Armii 

Krajowej 220 lok.108, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5472189065 REGON 368940330. Mają Państwo 

możliwość weryfikacji lub usunięcia danych z wyjątkami zawartymi w Klauzuli RODO umieszczonej na 

stronie www.karate-polska.pl W sprawie danych osobowych kontakt :  biuro@karate-polska.pl  

 

.……………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko                                                                                data, podpis 
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