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NR CZŁONKOWSKI W SKOK

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
NAZWISKO

IMIONA
DATA URODZENIA

PESEL

DOWÓD OSOBISTY SERIA I NR

WAŻNY DO

WYDANY PRZEZ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ADRES
ZAMIESZKANIA

ULICA, NUMER DOMU
KOD

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA, NUMER DOMU

ADRES
KORESPON.

KOD

TELEFON STACJONARNY

MIEJSCOWOŚĆ
............................................................................
E-MAIL

TELEFON KOMÓRKOWY

DOTYCZY OSÓB DEKLARUJĄCYCH REGULOWANIE NALEŻNOŚCI POPRZEZ TRANSFER Z ZAKŁADU PRACY:

umysłowy
ZAKŁAD PRACY

PŁATNIK/WYDZIAŁ NR EWIDENCYJNY
W ZAKŁADZIE

fizyczny

CHARAKTER
ZATRUDNIENIA

Oświadczam, iż moje członkostwo w SKOK PIAST ustało na skutek:

DOTYCZY PRZYWRÓCENIA CZŁONKOSTWA

WYSTĄPIENIA

WYKREŚLENIA

WYKLUCZENIA

Oświadczam, że:
1. Będę ściśle przestrzegać przepisów obowiązującego Statutu i regulaminów, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz postanowień władz statutowych SKOK PIAST z
siedzibą w Tychach ul. Nowokościelna 35.
2. Opłacę przewidziane w Statucie wpisowe oraz wniosę jeden udział i wkład członkowski.
3. Przyjmuję do wiadomości, że z żądaniem zwrotu wpłat dokonanych na udziały obowiązkowe można wystąpić po ustaniu członkostwa w Kasie oraz że zwrot
wpłat na udziały może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem zwrotu. Zwrot wpłat na udziały nie
może nastąpić w wypadku, gdy udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat Kasy. Odpowiedzialność członków za straty powstałe w Kasie jest równa
podwójnej wysokości wpłaconych udziałów.
4. Deklaruję miesięczną wpłatę na Indywidualne Konto Spółdzielcze (IKS) w wysokości 10 zł / 20 zł*.
5. Zgadzam się na potrącenie z mojego wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego i wychowawczego moich zobowiązań na rzecz Kasy.
6. Zobowiązuję się zawiadomić SKOK PIAST o każdej zmianie danych zawartych w niniejszej deklaracji.
7.

8.

9.

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody*
na
otrzymywanie
informacji
o
świadczonych
(informacja handlowa) - na podany adres email.

przez

SKOK

PIAST

usługach,

w

tym

propozycji

zawarcia

umów

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody*
na
otrzymywanie
informacji
o
świadczonych
przez
SKOK
PIAST
(informacja handlowa) - w postaci komunikatów SMS, MMS na podany numer telefonu.

usługach,

w

tym

propozycji

zawarcia

umów

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody*
na otrzymywanie informacji o świadczonych przez SKOK PIAST usługach, w tym propozycji zawarcia umów (informacja handlowa) - w postaci komunikatów
głosowych na podany numer telefonu.

10. Informacje o saldach na rachunku IKS będę odbierał osobiście w Punkcie Kasowym SKOK PIAST (dotyczy rachunków IKS bez funkcji rozliczeniowej).
11. Przed złożeniem niniejszej deklaracji członkowskiej został mi doręczony Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych SKOK. Oświadczam, że zostałam/em
z nim zapoznana/y oraz akceptuję jego treść.
12. Cennik Lokat i Rachunków: na dzień podpisania deklaracji członkowskiej oprocentowanie IKS Standard wynosi 0,20 % w skali roku. Oprocentowanie jest
zmienne. Zasady zmiany oprocentowania zawiera Regulamin IKS bez funkcji rozliczeniowej (IKS Standard).
13. Tabela Opłat i Prowizji: opłata za wpłaty, wypłaty i prowadzenie IKS Standard wynosi 0 zł.
* niepotrzebne skreślić

...........................................................................................
Miejscowość

...........................................................................................
Data

Czytelny podpis członka

Zarządzeniem Zarządcy Komisarycznego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej PIAST z dnia ....................... nr .......... przyjęto w poczet
członków SKOK PIAST.

.........................................

......................................

Za Zarządcę komisarycznego
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SKOK PIAST informuje, że z chwilą przyjęcia Pan/Pana w poczet Członków Kasy dochodzi do zawarcia umowy o
prowadzenie rachunku Indywidualnego Konta Spółdzielczego bez funkcji rozliczeniowej (IKS Standard).
Zawierając ww. umowę rachunku, może Pani/Pan (wykorzystując formularz udostępniony przez SKOK PIAST) wskazać osobę,
na rzecz której nastąpi wypłata Pani/Pana wkładu członkowskiego oraz oszczędności z rachunku w przypadku Pani/Pana
śmierci, na zasadach określonych w art. 14 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych.
- art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
„Kasa jest obowiązana wypłacić po śmierci członka kasy z jego wkładu członkowskiego i oszczędności kwotę nie przekraczającą
ogółem sumy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, w okresie 5 lat kalendarzowych poprzedzających wypłatę - jeżeli członek kasy pisemnie wskazał kasie osoby,
na których rzecz wypłata ma nastąpić; osobami wskazanymi przez członka kasy mogą być jego małżonek, zstępni, rodzice,
dziadkowie i rodzeństwo.”
- art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
„Suma określona powyżej nie należy do spadku po członku kasy.”

Data, czytelny podpis Członka: ……………………………………………

Potwierdzam własnoręczność złożonego podpisu
Data, pieczątka imienna i podpis pracownika SKOK PIAST: …………………………………………………

INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,
1.

Administratorem
jest

Państwa

Spółdzielcza

danych

Kasa

osobowych

przekazanych

Oszczędnościowo-Kredytowa

w

PIAST

deklaracji

z

członkowskiej

siedzibą

w

Tychach

przy ul. Nowokościelnej 35 (infolinia 801 602 222, adres e-mail: skokpiast@skokpiast.pl) – dalej My.
2.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@skokpiast.pl

3.

Będziemy

przetwarzali

Państwa

dane

osobowe

w

celu

podjęcia

decyzji

w

sprawie

przyjęcia

w poczet członków SKOK PIAST, do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku - dalej RODO (główny cel dla którego je zbieramy).
Po ewentualnym uzyskaniu przez Państwa członkostwa, dane będą przetwarzane w celu wykonania ciążących na nas
obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych

(dalej

ustawa

o

skok)

oraz ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze, do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO, a także w celu realizacji postanowień statutu SKOK PIAST, do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust.
1 lit. b RODO.
Ponadto będziemy przetwarzać Państwa dane w następujących celach:
a.

rachunkowych, księgowych i archiwalnych, w związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 24
września 1994 r. o rachunkowości – do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

b.

prowadzenia

marketingu

własnych

usług

–

do

czego

jesteśmy

uprawnieni

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (naszym prawnie uzasadnionym interesem jest promowanie własnej
działalności),
c.

ustalenia,
–

do

dochodzenia
czego

jesteśmy

i

obrony

uprawnieni

przed
na

Państwa

podstawie

art.

ewentualnymi
6

ust.

1

roszczeniami
lit.

f

RODO

(prawnie uzasadnionym interesem jest bronić się przed Państwa ewentualnymi skargami lub zarzutami
podnoszonymi w postępowaniu sądowym),
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d.

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas jako instytucji finansowej,
do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

e.

zawarcia i wykonania umowy rachunku oszczędnościowego IKS Standard
– do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(do zawarcia umowy rachunku dochodzi wraz z przyjęciem w poczet członków).

4.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia Państwa w poczet członków SKOK PIAST oraz zawarcia umowy
rachunku. Nie są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych ale w przypadku ich niepodania, nie rozpatrzymy
Państwa kandydatury na członka SKOK PIAST. Niektóre dane zbierane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy
rachunku są zbierane przez nas z uwagi na obowiązujące przepisy prawne (np. przepisy podatkowe, przepisy dot.
przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu).

5.

O

tym

ich

przetwarzania.

jak

długo

będziemy

Oznacza

przetwarzać

to,

że

dane

Państwa
będą

dane

osobowe

przetwarzane

przez

będzie
okres

decydował

trwania

cel

członkostwa

w SKOK PIAST, a po jego ustaniu – do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z umową
rachunku. W zakresie marketingu usług, do czasu wniesienia sprzeciwu.
6.

Realizując ww. cele przetwarzania Państwa dane osobowe będą przez nas przekazane:
a.

naszym podwykonawcom:
 dostawcom systemu informatycznego;
 operatorom pocztowym;
 podmiotom obsługującym w naszym imieniu wysyłkę korespondencji masowej;
 innym kategoriom odbiorców jeśli będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy lub
dochodzenia naszych roszczeń lub obrony praw;

b.

innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa (np. Krajowa Izba
Rozliczeniowa, która prowadzi Centralną Informację o rachunkach, urzędy skarbowe).

7.

Przysługuje
ich

Państwu

prawo

sprostowania,

do

żądania

uzupełnienia,

dostępu

usunięcia,

do

treści

ograniczenia

swoich

danych

przetwarzania

osobowych,

oraz

prawo

Państwa

danych

do przenoszenia danych.
8.

Mają

Państwo

również

prawo

do

wniesienia

sprzeciwu

wobec

przetwarzania

na potrzeby marketingu bezpośredniego lub sprzeciwu uzasadnionego Państwa szczególną sytuacją.
9.

Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Przy ocenie Państwa kandydatury na członka SKOK PIAST, przy realizacji postanowień statutu oraz przepisów prawa
związanych

z

członkostwem

w

SKOK

PIAST,

a

także

przy

zawarciu

i wykonywaniu umowy rachunku, nie stosujemy mechanizmu automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
co oznacza że decyzje wobec Państwa podejmowane są przez człowieka, nie automat.

……………………………………………………………………
Data i podpis osoby przekazującej dane osobowe
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