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

….………..…

……………………

(nr ewidencyjny)

(komórka organizacyjna)

……………………………………………………………………………

……………………

(adres)

(telefon kontaktowy)

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

Do
Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
przy Yazaki Automotive Products Poland Sp. z o.o.
w Mikołowie
Wniosek
o częściowe wycofanie wkładów
Proszę o częściowe wycofanie wkładów zgodnie z Regulaminem KZP YAPP, w kwocie .................................... zł
(słownie: ………………………………………………….............. złotych).
Wycofaną kwotę wkładów należy przekazać na mój rachunek bankowy (konto):

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

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

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

____________________________________________________________________________________________
Mój stan wkładów na dzień ……………………………… 20…. r. wynosi ………………………………….. zł
Niespłacone zobowiązania na dzień …………………………20…. r. wynoszą ……………………………… zł

……………………………
podpis

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 13 ust. 1 i 2
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 (Dz.Urz. UE z 4 maja 2016 r, L 119; ogólne rozporządzenie o ochronie danych –
RODO).
Jestem świadoma/świadomy, że administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Kasy ZapomogowoPożyczkowej przy Yazaki Automotive Products Poland Sp. z o.o. w Mikołowie (KZP YAPP). Moje dane osobowe mogą
być przetwarzane w związku z członkostwem w KZP YAPP. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione
podmiotom wskazanym w pkt 7 i 8 Klauzuli informacyjnej (RODO) dla członka KZP YAPP, z którą się
zapoznałam/zapoznałem.
Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Mam prawo do wniesienia skargi do
właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych
osobowych mnie dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do członkostwa w 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 wycofać część wkładów
wnioskodawcy w kwocie ……..………. zł (słownie ………….…………………..……………….……… złotych)
w terminie do dnia …………… 20… r. oraz przekazać kwotę wycofanych wkładów na wskazany przez
wnioskodawcę rachunek bankowy.
Mikołów, dnia ......................... 20…. r.
Podpisy członków Zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
1) ………………………………………….........
2) ………………………………………….........
3) ………………………………………….........
4) ………………………………………….........
5) ………………………………………….........

