
 

 

DEKLARACJA PRZYJĘCIA DO PPKZP 

 

…………………………………………………..…………. 
Nazwisko i imię 

Numer ewidencyjny:……..………………………………. 

Numer członkowski: ……………………… 

…………………………………………………..…………. 

……………………………………………………..………. 
Miejsce zamieszkania 

 

PESEL  ……………………………….............  

Miejsce pracy: ……..………………………………………. 

……………………………………………………………… 

  

Adnotacje o zmianie miejsca zamieszkania 

 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Powiatowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Zespole Szkół Nr 2, 

ul. Św. Jana 27 w Pabianicach. 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. Będę ściśle przestrzegał przepisów obowiązującego statutu, który jest mi znany, uchwał Walnego zebrania oraz postanowień 

władz PPKZP. 

2. Opłacę wpisowe określone Statutem. 

3. Deklaruję miesięczną składkę członkowską w wysokości ……….…. zł  (minimum 40 zł). 

4. Zgadzam się na potrącanie przez Zakład Pracy z mego wynagrodzenia, zasiłku chorobowego i zasiłku wychowawczego 

zadeklarowanych składek oraz rat udzielonych mi pożyczek. 

4. Zobowiązuje się zawiadomić Zarząd PPKZP o każdej zmianie mojego miejsca zamieszkania. 

5. W razie mojej śmierci zgromadzony przeze mnie wkład członkowski, po potrąceniu ewentualnego zadłużenia, należy wypłacić  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zam. w ………………………………………  ul. ………………………………….    nr …… 

gmina……………………………………  województwo…………………………………….. 
 

dnia …………………………….20..… r.                                                                        ………………………………………….. 
(własnoręczny podpis) 

 

 

 

Na podstawie art.6 ust. 1 lit. a 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(RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez PPKZP, zgodnie ze Statutem Powiatowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty w Pabianicach, 

w szczególności z: 

1) udzielaniem pożyczek w PPKZP, poręczaniem pożyczek, zwrotów wkładów członkowskich, przyjęciem w poczet członków PPKZP, potrącaniem rat pożyczek, 

skreśleniem członków; 

2) umożliwieniem zawarcia umowy z Zarządem PPKZP; 

3) umożliwieniem dokonania przeksięgowań środków finansowych wynikających z bycia członkiem PPKZP, także bycia poręczycielem; 

4) przekazywaniem informacji przez PPKZP mojemu pracodawcy informacji o przystąpieniu do PPKZP. 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o możliwości wycofania zgody w każdym czasie przez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: 

ppkzp@zs2pabianice.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody jest zgodne z prawem przetwarzania.  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną zamieszczoną na stronie internetowej: www.zs2pabianice.pl 

 

…………………………………………………. …………………………………… 
miejscowość, data własnoręczny podpis 

 

 

 

Uchwałą Zarządu PPKZP z dnia ……… 20 ..… r. przyjęty (a) w poczet członków PPKZP z dniem …… 20..…r.  

 

Pieczęć PPKZP          Zarząd PPKZP 

 

……………………………..     ………….……………..……………………… 

 


