
NAZWISKO:

IMIĘ:

DATA URODZENIA: D D − M M − R R R R MIEJSCE URODZENIA:

IMIĘ OJCA:

IMIĘ MATKI:

PESEL: SERIA I NR DOWODU OSOBISTEGO:

Ważność dowodu osobistego:

Bezterminowo Terminowo - data ważności dowodu osobistego: D D − M M R R R R

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA:

MIASTO: KOD: −

ULICA I NR DOMU:

ADRES KORESPONDENCYJNY:

Taki sam jak adres stały

Inny niż adres stały: MIASTO: -

ULICA I NR DOMU:

ADRES ZAMIESZKANIA:

Taki sam jak adres stały

Inny niż adres stały: MIASTO: -

ULICA I NR DOMU:

TELEFONY: Telefon kontaktowy: Telefon domowy:

Telefon komórkowy: E-mail:

Zawód:

Oświadczam, że:

□ osobiście w oddziale SKOK * □ listownie na adres korespondencyjny *

□ na adres e - mail *

NAZWISKO PANIEŃSKIE MATKI:

6.Zobowiązuję się zawiadomić Zarząd SKOK o każdej zmianie danych personalnych oraz miejsca zamieszkania.

3.Będziemy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe w celu:

a) zawarcia i wykonania zawartej z nami umowy o członkostwo i realizacji celów statutowych – do czego jesteśmy uprawnieniu na podstawie art. 6 ust. 1

lit. b Rozporządzenia 2016/679,

b) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

oraz ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze – do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679,

c) rachunkowych, księgowych i archiwalnych wynikających z ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości – do czego jesteśmy uprawnieni na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679,

d)prowadzenia marketingu własnych usług oraz podmiotów powiązanych z nami osobowo, kapitałowo lub systemowo* – do czego jesteśmy uprawnieni na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679 (naszym prawnie uzasadnionym interesem jest promowanie własnej działalności),

e) realizacji działań na podstawie wyrażonych przez Panią/Pana zgód, w tym wysyłania informacji o charakterze marketingowym na rzecz podmiotów

powiązanych z nami osobowo, kapitałowo lub systemowo* - do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, o której mowa w

art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679,

f) ustalenia, dochodzenia i obrony przed Pani/Pana ewentualnymi roszczeniami – do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f

Rozporządzenia 2016/679 (prawnie uzasadnionym interesem jest bronić się przed Pani/Pana ewentualnymi skargami lub zarzutami podnoszonymi w

postępowaniu sądowym).

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA - NR CZŁONKOWSKI

DANE O KLIENCIE:

Proszę o przyjęcie w poczet członków Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - 

Kredytowej im. Z. Chmielewskiego

osoba prywatna

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszej deklaracji jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w Lublinie 20-607, przy ul. Wallenroda 2E, tel. 81 446 30 00, adres e-mail: list@skokchmielewskiego.pl (dalej

„My”).  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych), zwanego dalej Rozporządzeniem 2016/679 informujemy, że:

KOD:

3.Zgodnie z obowiązkiem określonym w § 10 pkt. 2a Statutu SKOK deklaruję comiesięczne wpłaty na Indywidualne Konto Spółdzielcze (IKS) w wysokości

…………… PLN* /……………… % mego wynagrodzenia miesięcznego brutto*. Równocześnie potwierdzam odbiór egzemplarza Regulaminu Indywidualnych Kont

Spółdzielczych SKOK im. Z. Chmielewskiego i oświadczam, że postanowienia tego regulaminu są mi znane i uznaję je za wiążące.

W przypadku niedostępności wyciągów w wersji elektronicznej, będą one wysyłane na

adres korespondencyjny.

KOD:

rolnik indywidualny

5.Przyjmuję do wiadomości, że z żądaniem zwrotu wpłat na udziały obowiązkowe można wystąpić po ustaniu członkostwa w Kasie oraz, że zwrot wpłat na

udział może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem zwrotu. Zwrot wpłat na udziały nie może

nastąpić w przypadku gdy udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat Kasy. Odpowiedzialność członków za straty powstałe w Kasie jest równa

podwójnej wysokości wpłaconych udziałów, zgodnie ze Statutem Kasy.

1.Będę ściśle przestrzegać przepisów obowiązującego statutu i regulaminów, które są mi znane, uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz postanowień władz

statutowych SKOK.
2.Opłacę przewidziane w Statucie wpisowe, wkład członkowski w wysokości …………………… PLN oraz wniosę udziały w ilości ……………………w wysokości ………………………………

2.Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy listownie na adres ul. Wallenroda 2E, 20-607 Lublin z dopiskiem Inspektor

Ochrony Danych, lub adresem e-mail: iod@skokchmielewskiego.pl

4.Zgadzam się na potrącanie przez Zakład Pracy z mego wynagrodzenia, zasiłku chorobowego i zasiłku wychowawczego zadeklarowanych składek oraz spłat

udzielanych mi pożyczek/kredytów i upoważniam Zarząd SKOK do bezpośredniego podejmowania tych należności w Zakładzie Pracy. Zgoda ta obowiązuje przez

cały okres trwania członkostwa (art.91 Kodeksu Pracy).

7.Deklaruję odbiór sald / wyciągów:

Miejsce na pieczątkę Oddziału

*niepotrzebne skreślić 1/2 Formularz  PR-I/QP-01/F-01 obowiązuje od dnia 25.05.2018



Prawidłowość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.

/ / r.

Imię i nazwisko

wyrażam zgodę nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego*

moich danych kontaktowych w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego w celu przesyłania mi drogą elektroniczną (tj. w formie wiadomości

e-mail lub sms) ofert i reklam dotyczących produktów i usług podmiotów powiązanych osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK im. Zygmunta

Chmielewskiego* i w związku z tym wyrażam zgodę na udostępnienie tym podmiotom w/w danych

8.Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przez nas przekazane podmiotom współpracującym z nami przy wykonywaniu czynności związanych z naszą działalnością

statutową, tj. agentom SKOK, podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i sprzedażowe,

windykacyjne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych), podmiotom powiązanym

z nami osobowo, kapitałowo lub systemowo*, o których mowa pkt 3 lit. e oraz innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów

prawa. 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami. Podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym.

Oświadczam, że niżej wymieniona/-e zgoda/-y jest/są przeze mnie udzielona/-e w sposób dobrowolny i świadomy oraz że przed wyrażeniem poniższej/-ych

zgody/zgód zostałem poinformowany o prawie do jej/ich wycofania w dowolnym momencie.

Podpis osoby składającej deklarację

Podpis pracownika przyjmującego deklarację

Miejscowość, Data

wyrażam zgodę nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego moich danych osobowych w zakresie numeru telefonu w celu

oferowania mi produktów i usług SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego oraz podmiotów powiązanych osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK im. Zygmunta

Chmielewskiego* drogą telefoniczną (w formie rozmowy z konsultantem)
wyrażam zgodę nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego moich danych osobowych w zakresie numeru telefonu lub

adresu e-mail w celu składania mi ofert i reklam dotyczących produktów i usług SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego oraz podmiotów powiązanych osobowo,

kapitałowo lub systemowo ze SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego* z wykorzystaniem tzw. automatycznych systemów wywołujących (tj. systemów generujących

automatyczne komunikaty głosowe, komunikaty poczty elektronicznej, sms lub mms)
wyrażam zgodę nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego*

moich danych kontaktowych w postaci adresu korespondencyjnego oraz mojego imienia i nazwiska w celu przesyłania mi drogą listowną (tj. w formie

papierowej) ofert i reklam dotyczących produktów i usług podmiotów powiązanych osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego*

i w związku z tym wyrażam zgodę na udostępnienie tym podmiotom w/w danych

Członek Zarządu lub Pełnomocnik Członek Zarządu lub Pełnomocnik

członków SKOK od dnia ….../…..../…........r. Uzasadnienie odmowy: ...............................................................................

Uchwałą Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Im. Z. Chmielewskiego z dnia ....../......./….......r. przyjęto /nie przyjęto/* w poczet

wyrażam zgodę nie wyrażam zgody na przetwarzanie po ustaniu członkostwa w SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego moich danych kontaktowych w postaci

adresu korespondencyjnego oraz mojego imienia i nazwiska w celu przesyłania mi drogą listowną (tj. w formie papierowej) ofert i reklam dotyczących

produktów i usług SKOK  im. Zygmunta Chmielewskiego.
wyrażam zgodę nie wyrażam zgody na przetwarzanie po ustaniu członkostwa w SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego moich danych kontaktowych w postaci

adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego w celu przesyłania mi drogą elektroniczną (tj. w formie wiadomości e-mail lub sms) ofert i reklam

dotyczących produktów i usług SKOK  im. Zygmunta Chmielewskiego.

*podmiotami powiązanymi osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego są Horyzont Partner Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie,

ul. Wallenroda 2E, KRS 0000490180 prowadzącej m. in. sieć sklepów Skoczek Zielony i sklep internetowy www.skoczekzielony.pl; Stowarzyszenie

„HORYZONT” Wspierania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w Lublinie, ul. Wallenroda 2E, KRS

0000023869 oraz Fundacja Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w Lublinie, ul. Wallenroda 2E, KRS

0000582637.

wyrażam zgodę nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego moich danych kontaktowych w postaci adresu e-mail oraz

numeru telefonu komórkowego w celu przesyłania mi drogą elektroniczną (tj. w formie wiadomości e-mail lub sms) ofert i reklam dotyczących produktów i

usług SKOK  im. Zygmunta Chmielewskiego oraz podmiotów powiązanych osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego*

4. O tym jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe będzie decydował cel ich przetwarzania. Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane

odpowiednio przez okres trwania członkostwa w SKOK, a po jego ustaniu – do czasu upływu terminu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń oraz

przez okres wskazany w przepisach ustawy o rachunkowości oraz o przepisach ustaw wymienionych w pkt 3b. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z

prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia zgodnie z § 8 pkt 4

Statutu SKOK.

Data i czytelny podpis

wyrażam zgodę nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego*

moich danych osobowych w zakresie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu składania mi ofert i reklam dotyczących produktów i usług podmiotów

powiązanych osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego* z wykorzystaniem tzw. automatycznych systemów wywołujących (tj.

systemów generujących automatyczne komunikaty głosowe, komunikaty poczty elektronicznej, sms lub mms) i w związku z tym wyrażam zgodę na udostępnienie

tym podmiotom w/w danych

5.Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu bezpośredniego

lub sprzeciwu uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją oraz prawo do cofnięcia zgody jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1

lit. a Rozporządzenia 2016/679. W celu realizacji przysługujących Pani/Panu uprawnień należy kontaktować się z nami korespondencyjnie na adres: ul.

Wallenroda 2E, 20-607 Lublin lub elektronicznie na adres iod@skokchmielewskiego.pl
6.Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

7.Podanie swoich danych w deklaracji jest wprawdzie dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia z nami umowy o członkostwo w SKOK.
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