……………………………………………..………
(imię nazwisko)

….………..…

……………………

(nr ewidencyjny)

(komórka organizacyjna)

…………………………………………………………………

……………………....

(adres)

(telefon kontaktowy)

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA
do Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
przy Yazaki Automotive Products Poland Sp. z o.o. w Mikołowie
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Yazaki Automotive Products
Poland Sp. z o.o. w Mikołowie (dalej: KZP YAPP).
Jednocześnie oświadczam, że:
1. Będę ściśle przestrzegać postanowień Statutu KZP YAPP, który jest mi znany, uchwał Walnego Zebrania
Delegatów oraz postanowień statutowych organów KZP YAPP.
2. Opłacę wpisowe określone uchwałą Walnego Zebrania Delegatów KZP YAPP.
3. Deklaruję miesięczny wkład członkowski w wysokości ……… zł (słownie: ………..……………….. złotych)
4. Moje konto bankowe do rozliczeń z KZP YAPP to:

_ _ -_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _
5. Zgadzam się na potrącanie przez zakład pracy z mego wynagrodzenia, zasiłku chorobowego i zasiłku
wychowawczego wpisowego oraz zadeklarowanych wkładów miesięcznych.
6. Zgadzam się na potrącanie z mego wynagrodzenia, zasiłku chorobowego, zasiłku wychowawczego oraz
z wszystkich innych należności przysługujących mi od każdego pracodawcy, rat pożyczek udzielonych mi
przez KZP YAPP. Zgoda ta obowiązuje przez cały czas trwania członkostwa.
7. Przyjmuję do wiadomości, że wycofane przeze mnie zgody na potrącanie mi wkładów i spłaty pożyczek
spowoduje skreślenie mnie z listy członków KZP YAPP.
8. Zobowiązuję się zawiadomić Zarząd KZP YAPP o każdej zmianie mojego miejsca zamieszkania oraz danych
personalnych (imię, nazwisko).
9. W razie mojej śmierci wpłacone przeze mnie wkłady członkowskie, po potrąceniu ewentualnego zadłużenia
należy wypłacić:

……………………………………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………………
(data urodzenia)

………………………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)

Mikołów, dnia ......................... 20…. r.

...............................................................................
własnoręczny podpis

………………………………………….…………………….
(imię nazwisko)

………………………….…………………………………….
(PESEL)

………………………………………………………………….
(nr ewid.)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym będąc członkiem Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Yazaki Automotive Products Poland Sp. z o.o.
(dalej: KZP YAPP)/poręczycielem/osobą uprawnioną*) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez administratora danych osobowych tj. KZP YAPP w celu realizacji przez KZP YAPP zadań ustawowych czy
statutowych związanych odpowiednio z członkostwem w KZP YAPP, w tym gromadzeniem wkładów
członkowskich, składek, udzielaną pomocą materialną w formie pożyczek, a także dochodzeniem przez KZP YAPP
związanych z nimi praw lub roszczeń.
Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, iż mam świadomość uprawnień do jej cofnięcia w każdym
momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody udzielonej przeze mnie przed jej cofnięciem.
Oświadczam, iż zostały mi przekazane informacje o jakich mowa w art. 13 i 14 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 – Dz.Urz. UE z 4 maja 2016, L 119; dalej RODO), zawarte
w Klauzuli Informacyjnej RODO KZP YAPP.

……………………………………………….
(data)

………………………………………………………..………………….
(własnoręczny czytelny podpis)

*) niepotrzebne skreślić

Uchwałą Zarządu KZP YAPP z dnia: …………… 20…. r. przyjęto panią/pana ……………….…………………..
w poczet członków KZP YAPP z dniem: ……………………..… 20…. r.

Podpisy członków Zarządu KZP YAPP
1) ………………………………………….........
2) ………………………………………….........
3) ………………………………………….........
4) ………………………………………….........
5) ………………………………………….........

