………………….………………….……

…………………., dnia ………………………. r.

(imię i nazwisko członka MPKZP przy MDK w Jaśle –
drukowanymi literami)

……………………………………………….
(miejsce pracy)
……………………………………………….
HASŁO TELEFONICZNE
(pierwsze 6 cyfr PESELU lub inne hasło)
Międzyzakładowa Pracownicza Kasa
Zapomogowo-Pożyczkowa przy
Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle
ZGODA NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że zapoznałam/em się z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną
i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

........................................................
(podpis)

UWAGA:

Zgoda obowiązuje w całym okresie członkostwa w MPKZP przy MDK w Jaśle
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

1.

Administratorem Panu/i danych jest MPKZP przy MDK w Jaśle reprezentowana przez Przewodniczącego
Zarządu Kasy.

2.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pana/i danych można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych osobiście lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod.edu@powiat.jaslo.pl

3.

Zgoda jest dobrowolna, ale konieczna do bycia członkiem MPKZP przy MDK w Jaśle. Jeżeli przystąpi
Pan/i do MPKZP dane będą przetwarzane zgodnie z regulacjami prawnym obowiązującymi w MPKZP

4.

Zakres danych, które mogą być przetwarzane na podstawie niniejszej zgody to: imię, nazwisko, adres
prywatny, nazwa jednostki w której członek MPKZP pracuje, numer konta, wkłady w MPKZP, zadłużenie
w MPKZP, numer PESEL, nr telefonu, hasło do kontaktu telefonicznego.

5.

Pana/i dane będą wykorzystane tylko w celu: obliczenia wysokości wkładów i zadłużenia, przyznawania
pożyczek i zapomóg, przekazywania na konta bądź wystawiania czeków celem wypłaty wkładów,
zapomóg i pożyczek.

6.

Dane przetwarzane będę przez cały okres członkostwa oraz przechowywane przez okres 15 lat po ustaniu
członkostwa

7.

Przysługuje Panu/i prawo do wglądu w dane Pana/i, do ich poprawiania oraz uzupełniania. W dowolnym
momencie może Pan/i też wycofać niniejszą zgodę, ale nie wpłynie to na prawidłowość przetwarzania
danych w czasie jej obowiązywania.

8.

Jeżeli Pan/i stwierdzi, że przetwarzanie danych w MPKZP przy MDK Jasło narusza obowiązujące przepisy
prawa przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanie danych dostępne są w siedzibie MPKZP przy MDK w Jaśle

……………………………………………………………………………………………………………………………………
Odetnij i zachowaj!!!
HASŁO TELEFONICZNE ………………………………………………………………………………………………….

