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15. Organ prowadzący placówkę lub nazwa pracodawcy 16. Nazwa jednostki dokonującej potrąceń (płatnik wynagrodzeń)

14. Nazwa placówki

22. Nr lokalu

Zgadzam się na potrącenie przez Zakład Pracy z mojego wynagrodzenia i zasiłku chorobowego zadeklarowanych wkładów

oraz spłat udzielanych mi pożyczek i upoważniam Zarząd MKZP do bezpośredniego podejmowania tych należności w

zakładzie pracy. Zgoda ta obowiązuje przez cały czas trwania członkowstwa.

Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie przeze mnie zgody na potrącanie mi wkładów i spłaty pożyczek spowoduje skreślenie

mnie z listy członków MKZP.

zamieszkały(a) w

20. Ulica 21. Nr domu

Zobowiązuję się zawiadomić zarząd MKZP o każdej zmianie mojego miejsca zamieszkania.

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku*.

Jednocześnie oświadczam że:

Opłacę wpisowe określone regulaminem*/spowoduję przelanie moich wkładów, z 

której byłem poprzednio członkiem.

Przeznaczenie formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. Nazwisko 2. Pierwsze imię

 zgłoszenie nowego członka do MKZP  aktualizacja danych członka MKZP

3. Drugie imię

DANE INDENTYFIKACYJNE

MIEJSCE PRACY

12. Kod pocztowy

4. Numer ewidencyjny PESEL

13. Poczta

8. Ulica

6. Telefon stacjonarny / komórkowy

11. Miejscowość

9. Nr domu

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA

10. Nr lokalu

5. Wykonywany zawód (zaznaczyć właściwy kwadrat)

7. Adres e-mail

W razie mojej śmierci wpłacone przeze mnie wkłady członkowskie po potrąceniu ewentualnego zadłużenia należy wypłacić:

17. Nazwisko 18. Imię 19. Pokrewieństwo

Podpis składającego deklarację

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a oraz art. 13

ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

Wyrażam również zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE

 DO MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W PŁOCKU (MKZP)

2*.

Będę ściśle przestrzegać obowiązującego regulaminu, który jest mi znany, uchwał walnego zebrania oraz postanowień władz

MKZP.

Deklaruję miesięczny wkład członkowski w wysokości 

25. Poczta23. Miejscowość 24. Kod pocztowy

Podpis składającego deklarację

* -  nie dotyczy lub nie wypełnia się w przypadku aktualizacji danych członka MKZP

Data wypełnienia deklaracji:
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 przepisów 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 (zwane RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty w

Płocku [zw. dalej MKZP], z siedzibą przy ul. 3 Maja 16, 09-400 Płock, adres  e-mail: mkzp@zjoplock.pl, tel. 24 364 59 61

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

Uzyskania i realizacji praw oraz obowiązków wynikających z członkostwa w MKZP oraz wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na

Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) i c) RODO w związku z realizowaniem świadczeń na rzecz osób, które przystąpiły do

MKZP

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych mogą być wyłącznie:

a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b) inne podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe w imieniu MKZP na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania

danych osobowych (np. w przypadku usług pocztowych)

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania członkostwa w MKZP, natomiast w przypadku udzielenia pożyczki –

przez okres 5 lat od spłaty ostatniej raty oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia na podstawie przepisu art. 15 - 18 RODO;

b) prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 20 – 21 RODO;

c) w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody

(tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie

danych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do uzyskania członkostwa w MKZP

oraz możliwości korzystania z przysługujących im praw.

7. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, czyli Pani/Pana dane

nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Adnotacje o zmianie wysokości wkładów:

Na podstawie uchwały walnego zebrania członków z dnia:

od dnia: potrąca się  wkłady członkowskie  w wysokości:

Podpis

Skarbnik Sekretarz Przewodniczący

Uchwałą Zarządu MKZP z dn.

11. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Miedzyzakładową Kase Zapomogowo - pożyczkową


