DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

(miejscowość i data) .………..……………………..
Ja, niżej podpisana
……………………………………………………………………..………….
niniejszym deklaruję chęć przyłączenia się do Sieci Inwestorek Indywidualnych Black Swan Fund, zarządzanej przez
Black Swan Fund sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-004), Al. Juliusza Słowackiego 66, NIP: 6772397331, REGON
363503642, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod KRS: 0000479036, reprezentowaną przez
Prezes Zarządu Kingę Nowakowską.
Równocześnie deklaruję, iż:
1. jestem chętna zainwestować własne środki finansowe w wysokości minimum 50.000 zł
2. jestem otwarta na udział w inwestycjach syndykatowych (w zespołach składających się z minimum dwóch
inwestorek/inwestorów)
3. akceptuję i zobowiązuję się przestrzegać Kodeksu Dobrych Praktyk.
podpis osoby składającej deklarację
…………………………………………..
Dane osobowe i wizerunek
Black Swan Fund Sp. z o.o. oświadcza, że jest administratorem danych osobowych podanych w tym dokumencie oraz, że dane te będą przechowywane i
przetwarzane zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz 926 z póź. zm.) w celu realizacji zobowiązań
wynikających z przyłączenie do Sieci Inwestorek Indywidualnych Black Swan Fund, zarządzanej przez Black Swan Fund Sp. z o.o. W stosunku do danych
osobowych przekazanych Black Swan Fund Sp. z o.o., składającej Deklarację Członkowską przysługują wszystkie prawa wynikające z powyższej ustawy, a w
szczególności prawo dostępu do danych oraz wniesienie sprzeciwu.

[podpis] …………………………………………..

Zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994r. (Dz. U. Z 2006, Nr 90, poz. 631 z póź. zm.), składająca Deklarację
Członkowską wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie jej nazwiska, wizerunku (zdjęć), wywiadów i nagrań z jej osobą w
materiałach informacyjnych, służących promocji Black Swan Fund, a także nie będzie z tego tytułu wnosiła żadnych roszczeń. Zgoda ta nie jest ograniczona
czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji związanych z działalnością Black Swan Fund Sp. z o.o

[podpis] …………………………………………..

