
Oświadczenie woli Członka Kasy : 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kasę 

Zapomogowo-Pożyczkową przy Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej, 

w zakresie wynikającym z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach 

zapomogowo-pożyczkowych, w związku z uzyskaniem przeze mnie statusu członka 

KZP. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. 

„RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 

1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest Kasa 

Zapomogowo-Pożyczkowa przy Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej, 

ul. Akademii Umiejętności 1A, 

2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach 

związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

- pisemnie na adres siedziby administratora, 

- pod adresem poczty elektronicznej:odo.kzp@poczta.bielsko.pl, 

- telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 499 2 337 

3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 

lit. a) RODO, w zakresie wynikającym z 43 ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 

2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych, w okresie określonym w art. 43 

ust. 5 cytowanej ustawy, a następnie zostaną usunięte, 

4) przekazane przeze mnie dane mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie 

na podstawie przepisów prawa, 

5) posiadam prawo do: 

- dostępu do udostępnionych danych osobowych, 

- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 

siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 

6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

7) przekazanie przeze mnie danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 jest 

warunkiem niezbędnym do zostania  KZP, 

8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego 

przetwarzania, w tym profilowania. 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

Oświadczenie woli osoby uprawnionej: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kasę 

Zapomogowo-Pożyczkową przy Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej, 

w zakresie wynikającym z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach 

zapomogowo-pożyczkowych.  

 Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. 

„RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 

1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest Kasa 

Zapomogowo-Pożyczkowa przy Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej, 

ul. Akademii Umiejętności 1A, 

2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach 

związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

- pisemnie na adres siedziby administratora, 

- pod adresem poczty elektronicznej:odo.kzp@poczta.bielsko.pl, 

- telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 499 2 337 

3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 

lit. a) RODO, w zakresie wynikającym z 43 ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 

2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych, w okresie określonym w art. 43 

ust. 5 cytowanej ustawy, a następnie zostaną usunięte, 

4) przekazane przeze mnie dane mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie 

na podstawie przepisów prawa, 

5) posiadam prawo do: 

- dostępu do udostępnionych danych osobowych, 

- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 

siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 

6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

7) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego 

przetwarzania, w tym profilowania. 

*niepotrzebne skreślić 


