IZJAVA-14

Pristupajući GS1® Croatia, OIB: 03365973101, dajemo sljedeću

I Z J AV U
1. Obvezujemo se poštivati pravila i tehničke standarde koje su utvrdili međunarodna GS1 organizacija i GS1 Croatia te redovito plaćati godišnju
članarinu GS1 Croatia, godišnju naknadu za korištenje dodijeljenog GS1 identifikatora i ostale korištene usluge u skladu sa cjenikom usluga,
kojeg su usvojila nadležna tijela GS1 Croatia.
2. Obvezujemo se rabiti isključivo GS1 identifikator koji nam je dodijelila GS1 Croatia i ne dopustiti njegovu neovlaštenu uporabu drugim
pravnim ili fizičkim osobama.
3. Obvezujemo se za vrijeme trajanja članstva u GS1 Croatia, pisanim putem dostaviti svaku statusnu i drugu promjenu (promjena OIB-a, adrese
sjedišta, kontakt osobe, otvaranje stečajnog postupka, obustava obrta i sl.) koja utječe na članski status, u roku od 15 radnih dana od dana
nastanka promjene. Sporazumni smo sa time da nam se obračuna naknada za zakašnjelu promjenu matičnih podataka, sukladno trenutno
važećem cjeniku GS1 Croatia, kao posljedica troškova proizašlih uslijed nepridržavanja odredaba točke 3. ove Izjave.
4. Preuzimamo obvezu da Zahtjev za istupanje iz članstva podnesemo isključivo u pisanom obliku, preporučenom poštom na ruke direktora
GS1 Croatia. Zahtjev za istupanje iz članstva stupa na snagu po isteku kalendarske godine u kojoj je podnesen. Članica koja je podnijela Zahtjev
za istupanje iz članstva obvezna je podmiriti članarinu i sve financijske obveze prema GS1 Croatia i za godinu u kojoj je Zahtjev podnesen.
5. Suglasni smo da po isteku kalendarske godine u kojoj je članstvo prestalo na način predviđen Statutom GS1 Croatia (Članak 4.2.) prestaje
naše pravo na uporabu dodijeljenog GS1 identifikatora.
6. Sporazumni smo s ugovornom kaznom od 5.100 EUR (izraženom u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan uplate) za
svaki započeti kalendarski mjesec neovlaštene uporabe GS1 identifikatora.
Upoznati smo s odlukom GS1 Croatia da će o neovlaštenoj uporabi međunarodno zaštićenih i registriranih GS1 standarda biti odmah izvještena
nadležna inspekcijska služba.
7. Preuzimamo odgovornost za svaku štetu nanesenu GS1 Croatia ukoliko našom krivnjom dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili
drugih prava GS1 Croatia.
8. Članica prilikom učlanjenja kao garanciju plaćanja prilaže "Bjanko zadužnicu" ovjerenu kod javnog bilježnika. Članici koja odustane od
članstva u GS1 Croatia na vlastiti zahtjev, a nema dugovanja prema GS1 Croatia, "Bjanko zadužnica" će biti vraćena na njen pisani zahtjev.
9. Ukoliko članica ne podmiri dug do Generalne skupštine GS1 Croatia, odlukom Generalne skupštine bit će isključena iz članstva, a "Bjanko
zadužnica" poslana na naplatu. Isključena članica obvezna je podmiriti članarinu i sve financijske obveze prema GS1 Croatia i za godinu u kojoj
je isključena.
10. Stupanjem u članstvo GS1 Croatia dajemo suglasnost da GS1 Croatia i njezini poslovni partneri mogu međusobno prikupljati, obrađivati i
razmjenjivati informacije vezane uz podatke o našim proizvodima, njihovim atributima i cijenama, lokacijama i kontaktnim informacijama.
Suglasnost dajemo u zakonom propisane i informativne svrhe kao i za promidžbu naših usluga i proizvoda za vrijeme trajanja članstva. Upoznati
smo sa pravom da ovo dopuštenje možemo u cijelosti povući pisanim putem u obliku zahtjeva koji se nalazi na internet stranicama GS1 Croatia.
11. Upoznati smo sa Statutom GS1 Croatia i prihvaćamo ga.
Puni naziv pravne/fizičke osobe:
OIB:
Potpis osobe ovlaštene za zastupanje:
U

(mjesto)

Pečat:

;

(datum)

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

