Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Kasy nr 8/62/2018 z dnia 24.05.2018 r. Obowiązujący od 25.05.2018 r.

STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA
EDUKACJI FINANSOWEJ
NR KRS 0000053057
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO
(osoba fizyczna)
Nazwisko i imię:
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
Pesel:
E-mail:
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
Tel. stacjonarny:
Tel. komórkowy:
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
Miejsce zamieszkania:
Ulica: ……………………………………………………………………… Nr: ………………… Lokal: ……………………………………
Kod: ………… - ………………… Miejscowość: ……………………………………………………………………………………………
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni. Zobowiązuję się do regularnego
dokonywania opłat rocznej składki członkowskiej w obowiązującej wysokości (4 zł rocznie), w tym pierwszej składki w wysokości 1 zł płatnej
w terminie nie później niż 95 dni od daty przystąpienia do Stowarzyszenia.
Zobowiązuję się do przestrzegania statutu Stowarzyszenia, którego treść jest mi znana.
Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
zostałem poinformowany o tym że:
1. administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni, przy ul. Legionów
126 6 (SKEF);
2. moje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
a) w celach związanych z nabyciem i obsługą członkostwa w SKEF - na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 ze zmianami) oraz (art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO);
b) w celach związanych z wypełnieniem obowiązków prawnych SKEF na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku Prawo o
stowarzyszeniach oraz (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO);
c)
w celach rachunkowych, księgowych i archiwalnych – na podstawie ustawy z 24 września 1994r. o rachunkowości oraz (art. 6 ust.
1 pkt c) RODO);
d) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług SKEF jako prawnie uzasadniony interes SKEF ( art. 6 ust. 1 pkt
f) RODO);
e) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami jako prawnie uzasadniony interes SKEF ( art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);
3. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania członkostwa w SKEF, a po jego ustaniu przez okres przedawnienia
potencjalnych roszczeń;
4. posiadam prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
5. posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem przyjęcia w poczet członków SKEF;
7. odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty współpracujące ze SKEF na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu
czynności związanych z jego działalnością statutową, tj. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz podmioty świadczące
następujące usługi: informatyczne, marketingowe i sprzedażowe, logistyczne, windykacyjne, prawne, księgowe oraz inne usługi
pomocnicze.
Zobowiązuję się zawiadomić Zarząd SKEF o każdej zmianie miejsca zamieszkania oraz telefonów kontaktowych.

………………………………………………
/miejscowość, data/

….……………………………………………
/czytelny podpis członka/

