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

……………………………………………………………………………         …………………… 
(adres do korespondencji)          (telefon kontaktowy) 

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

Do 
Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 
przy Yazaki Automotive Products Poland Sp. z o.o. 
w Mikołowie 

 

Wniosek 
o odbiór wkładów członkowskich 

Będąc osobą wskazaną przez ………………………………………………… do otrzymania wkładów 

członkowskich KZP YAPP po jego śmierci proszę o przekazanie kwoty tych  wkładów członkowskich na mój 

rachunek bankowy (konto): 

_ _ -_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _ 
(nr konta) 

Mikołów, dnia ......................... 20…. r.                         .................................................................. 
własnoręczny podpis 

____________________________________________________________________________________________ 

Oświadczenie 
zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
…………………………………  ………………………………… 
 (imię i nazwisko)     (numer PESEL*) 
 
* w przypadku braku numeru PESEL nazwa, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwa państwa które go wydały 

 
Niniejszym będąc osobą uprawnioną o której mówi art. 12 ust.1 pkt 4 ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych 

(Dz.U. z 2021, poz. 1666) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 
osobowych tj. Kasę Zapomogowo-Pożyczkową przy Yazaki Automotive Products Poland Sp. z o.o w Mikołowie 

(dalej: KZP YAPP) w celu realizacji przez KZP YAPP zadań ustawowych czy statutowych. 
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 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. U. UE. L. z 2016 Nr 119, str. 1 ze zm.) dalej RODO, 
zawarte w Klauzuli informacyjnej RODO KZP YAPP. 
 
Mikołów, dnia ......................... 20…. r.                         .................................................................. 

własnoręczny podpis 



Decyzja Zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 
przy Yazaki Automotive Products Poland Sp. z o.o. 

REGON 521578550 
 

Zarząd KZP YAPP na posiedzeniu w dniu ……………………………. 20… r. postanowił zgodnie ze wskazaniem 

pani/pana ………………………………………… przekazać po jej/jego śmierci w dniu ………………. 20….. 

wkłady członkowskie KZP YAPP w kwocie ………..………….………. zł (słownie 

…………………………………………………… złotych)   pani/panu ……………………………………………. 

na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy. 

 

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

Podpisy członków Zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 

1) …………………………………………......... 

2) …………………………………………......... 

3) …………………………………………......... 

4) …………………………………………......... 

5) …………………………………………......... 


