
 
 

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach 

ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice 

tel.: 32 231 99 79, e-mail: sekretariat@riph.com.pl 

 

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa adres e-mailowy lub numer telefonu 

przetwarzany jest w naszej firmie: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach w celach komunikacji, na podstawie art.6 ust.1 lit.f) 

RODO.  Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich 

poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

 

ANKIETA AKTUALIZACYJNA FIRM CZŁONKOWSKICH 

REGIONALNEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W GLIWICACH 

 
I. DANE FIRMY 

 

Nazwa firmy  

Zakres działalności (PKD)  

Adres, Kod pocztowy, 

Miejscowość 
 

NIP  REGON  

Telefon kontaktowy/Faks  E-mail  

Prezes zarządu / Właściciel  

Osoba do kontaktu  

Liczba zatrudnionych  

na dzień 01.01.2020 
 

Firma jest płatnikiem 

podatku VAT   
Tak            Nie  

Zgoda na otrzymywanie 

faktury elektronicznej 

Tak            Nie  

Adres e-mail 

do wysyłki faktury 
 

 

 

II. USŁUGI DLA FIRM CZŁONKOWSKICH RIPH W GLIWICACH 

 

Firma, którą reprezentuję zainteresowana jest przede wszystkim: 

 

Udziałem w projektach UE: 

 „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego” polegający na 

udzielaniu dofinansowania na usługi szkoleniowe i doradcze dla MMŚP, więcej o projekcie na stronie 

http://operatorpsf.riph.com.pl/ 

 

„Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego” 

oraz  „Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa 

śląskiego - II edycja” polegający na dofinansowaniu szkoleń komputerowych/językowych dla pracowników, 

więcej o projekcie na stronie  http://bezbarier.riph.com.pl/ 

 

Udziałem w szkoleniach o tematyce: 

 Prawo pracy 

 Prawo podatkowe 
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 Finanse-księgowość 

 Kadry-płace 

 Pozyskiwanie funduszy unijnych 

 Ochrona danych osobowych (RODO) 

 Zarządzanie ryzykiem 

 Obsługa komputera 

 Zamówienia publiczne 

 Promocja i marketing 

 Szkolenia miękkie (tj. autoprezentacja, motywacja, komunikacja) 

 Inne, jakie? 

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

Korzystaniem z innych usług Izby: 

 Udział w spotkaniach z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych 

 Bezpłatne usługi doradcze z zakresu prawa podatkowego 

 Wynajem sal szkoleniowych 

 Promocja firmy oraz jej usług i produktów 

 Legalizacja dokumentów handlowych 

 Rozstrzyganie sporów przez Sąd Arbitrażowy działający przy Izbie 

 

III. PROPOZYCJE I SUGESTIE  

 

 


