Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Śląsk"
41-711 Ruda Śląska, ul Kokota 169, tel.(32) 240 20 96
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA Nr
Nazwisko:
data urodzenia:

Imiona:
miejsce urodzenia:

imiona rodziców:
nazwisko panieńskie matki:
PESEL:

ser. i nr dokumentu tożsamości:

rodzaj/nazwa i numer drugiego dokumentu .......................................................................................................................................
stan cywilny:
płeć:
obywatelstwo: POLSKIE typ klienta:
Adres stały / tymczasowy *:
...............................................................................................................................................................................................
Adres korespondencyjny:
................................................................................................................................................................................................
Adres zamieszkania:
.......................................................................................................................................................................................
Telefon stacjonarny
Telefon komórkowy:
e-mail:
Nazwa i adres zakładu pracy (telefon ):
......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Oświadczam, że:
1. Przed złożeniem niniejszej deklaracji członkowskiej został mi doręczony wzór deklaracji członkowskiej i Regulamin
Indywidualnych Kont Spółdzielczych SKOK "Śląsk".
2. Będę ściśle przestrzegać przepisów obowiązującego Statutu i regulaminów, Uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz postanowień
władz statutowych SKOK.
3. Opłacę przewidziane w Statucie wpisowe, wkład członkowski oraz wniosę udziały obowiązkowe w ilości ..............
4. Deklaruję miesięczną składkę członkowską w wysokości ....................... złotych.
5. Zgadzam się na potrącenie z mojego wynagrodzenia, zasiłku chorobowego, zasiłku wychowawczego, świadczenia
przedemerytalnego, emerytury i renty moich zobowiązań na rzecz Kasy oraz składek na ubezpieczenia zawarte w SKOK
i upoważniam Zarząd SKOK do bezpośredniego podejmowania tych należności w zakładzie pracy / ZUS. Zgoda ta obowiązuje przez
cały okres trwania członkostwa.
6. Zgadzam się na potracenie z moich kont depozytowych (IKS, IKS Plus, ROR, Avista) składek na ubezpieczenie zawarte w SKOK
"Śląsk" oraz uzupełnienie udziału i wkładu członkowskiego. Zgoda ta obowiązuje przez cały okres trwania członkostwa.
7. Przyjmuje do wiadomości, że z żądaniem zwrotu wpłat na udziały obowiązkowe można wystąpić po ustaniu członkostwa w Kasie
oraz że zwrot wpłat na udział może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z
żądaniem zwrotu. Zwrot wpłat na udziały nie może nastąpić w wypadku gdy udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat Kasy.
Odpowiedzialność członków za straty powstałe w Kasie jest równa podwójnej wysokości wpłaconych udziałów.
Środki wpłacone tytułem udziałów nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
8.Nie jestem/jestem podatnikiem USA.
Mój numer indentyfikacji podatkowej w USA(Tax Identyfication Number - TIN): _ _ _ _ _ _ _ _ _ *.
9.Podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym.
10.Zobowiązuję sie zawiadomić SKOK o każdej zmianie danych zawartych w niniejszej deklaracji w terminie 21 dnia od zajścia
zmiany.
11.Otrzymałem (-am) informację, w formie arkusza informacyjnego, dotyczącą objęcia depozytów gwarancją Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego (zgodnie z art. 318 ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie
gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji).
Miejsce, data ......................

..................................
podpis członka

...................................................
pieczęć i podpis
prcownik SKOK

.......................................
pieczęć i podpis
pracownika SKOK

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, otrzymywanie
informacji o świadczonych przez SKOK "Śląsk" usługach i promocjach.

□

□

□

□

□

□

□

□

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w postaci adresu e-mail oraz numeru
telefonu komórkowego w celu przesyłania mi drogą elektroniczną (tj. w formie wiadomości e-mail
lub sms) ofert i reklam dotyczących produktów i usług SKOK „Śląsk”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie numeru telefonu w celu
oferowania mi produktów i usług SKOK „Śląsk” drogą telefoniczną (w formie rozmowy z konsultantem)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie numeru telefonu lub adresu e-mail
w celu składania mi ofert i reklam dotyczących produktów i usług SKOK „Śląsk” z wykorzystaniem tzw.
automatycznych systemów wywołujących (tj. systemów generujących automatyczne komunikaty
głosowe, komunikaty poczty elektronicznej, sms lub mms)
…………………………………………………..................………
Czytelnie: Imię i nazwisko oraz nr członkowski

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

□ zaznacz właściwe "X"
Informujemy, że:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SKOK „Śląsk” z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokota 169 (dalej
„My”).
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@skok.slask.pl
Będziemy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe w celu:
a) zawarcia i wykonania zawartej z nami umowy o członkostwo i realizacji celów statutowych – do czego jesteśmy
uprawnieniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
b) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o
spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze – do
czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c) rachunkowych, księgowych i archiwalnych wynikających z ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości – do
czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
d) prowadzenia marketingu własnych usług oraz podmiotów powiązanych z nami osobowo, kapitałowo lub systemowo –
do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (naszym prawnie uzasadnionym interesem jest
promowanie własnej działalności) oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody (jeżeli została wyrażona) w
celach wynikających ze złożonego przez Pana/Panią oświadczenia.
e) ustalenia, dochodzenia i obrony przed Pani/Pana ewentualnymi roszczeniami – do czego jesteśmy uprawnieni na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionym interesem jest bronić się przed Pani/Pana ewentualnymi
skargami lub zarzutami podnoszonymi w postępowaniu sądowym).
O tym jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe będzie decydował cel ich przetwarzania. Oznacza to, że
Pani/Pana dane będą przetwarzane odpowiednio przez okres trwania relacji prawnej, a po jej ustaniu – do czasu upływu
terminu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń oraz przez okres wskazany w przepisach ustawy o
rachunkowości, a w przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe, do czasu jej wycofania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub sprzeciwu uzasadnionego Pani/Pana
szczególną sytuacją.
Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie swoich danych jest wprawdzie dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem realizacji celów, dla których są
przetwarzane.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania celem
opracowania optymalnej dla Pani/Pana oferty i/lub podjęcia decyzji o jej ewentualnym przyznaniu.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przez nas przekazane podmiotom współpracującym z nami przy wykonywaniu
czynności związanych z naszą działalnością statutową, tj. agentom SKOK, podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz
usługi, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i sprzedażowe, windykacyjne, prawne, księgowe i inne usługi
pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych) oraz innym podmiotom
upoważnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami:
………………………………………………
miejsce i data

.................................................................................
podpis członka

Uchwałą Zarządu SKOK "Śląsk" w Rudzie Śląskiej z dnia ..........................................................................................................
(nie*) przyjęto w poczet członków SKOK "Śląsk" od dnia ............................................................................................................
Uzasadnienie odmowy .......................................................................................................................................................................
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej SKOK "Śląsk" w ciągu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia zgodnie, z § 8 pkt.4 Statutu SKOK "Śląsk".

...............................................................................................
stempel firmowy i podpisy osób działających za SKOK

* niepotrzebne skreślić
Definicja podatnika USA powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA ( z ang.Internal Revenue
Code) wedle którego podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:
1. posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa);
2.uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta);
3.dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA;
4.przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta
przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni. Ustalając łączną liczbę
dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dni dla pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu
dwa lata wstecz co oznacza,że:
1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu;
3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu;
6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu.

