
Załącznik 1 do Statutu 
KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ 

działającej na Politechnice Rzeszowskiej  
im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie  

 

Oświadczenie woli1, którego treścią jest zgoda2 na przetwarzanie danych osobowych 

członka KZP, osoby uprawnionej lub poręczyciela oraz wskazanie administratora danych 

osobowych 

 

Ja niżej popisana/podpisany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a3, art. 9 ust. 2 lit. a4 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” wyrażam zgodę na 

przetwarzanie następujących kategorii moich danych osobowych:  

I. członka KZP obejmujące dane: 

1) imię (imiona) i nazwisko, 

2) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – nazwę i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, 

3) adres do korespondencji oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, 

4) stan cywilny oraz ustrój majątkowy, 

5) stan zdrowia, 

6) otrzymywane wynagrodzenie lub zasiłek; 

II. osoby uprawnionej obejmujące dane: 

1) imię (imiona) i nazwisko, 

2) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – nazwę i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, 

3) adres do korespondencji oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, 

III. poręczyciela obejmujące dane:  

1) imię (imiona) i nazwisko, 

 
1 Art.  60.  [Oświadczenie woli] – KODEKS CYWILNY (2020.1740 t.j. 

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde 
zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej 

(oświadczenie woli) 
2 Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się wyłączenie za zgodą lub w przypadkach wynikających wprost z ustawy 
3 art. 6 ust. 1 lit. a  - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 

określonych celów; 
4 9 ust. 2 lit. a - osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych 

celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym 
mowa w ust. 1 (Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 

przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych 

biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji 
seksualnej tej osoby.) 



2) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – nazwę i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, 

3) adres do korespondencji oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, 

4) stan cywilny oraz ustrój majątkowy, 

w celu 

realizacji zadań ustawowych związanych z członkostwem w KZP, w tym gromadzeniem 

wkładów członkowskich oraz udzielaniem pomocy materialnej w formie pożyczek lub 

zapomóg, a także dochodzeniem związanych z nimi praw lub roszczeń. 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa  przy 

Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 

Rzeszów. 

2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres : 

a) Członek KZP – od dnia złożenia oświadczenia woli do upływu 10 lat od dnia 

ustania członkostwa, 

b) Osoby uprawnionej – od dnia złożenia oświadczenia woli do upływu 5 lat od 

dnia wypłaty wkładu członkowskiego, 

c) Poręczyciela – od dnia złożenia oświadczenia woli do upływu 5 lat od dnia spłaty 

poręczanej pożyczki. 

 

 

 

……………………………………….. 
(podpis) 


