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1) Przelew

zł.

zł.

Nr dokumentu tożsamości

PODANIE

2) Gotówka w banku

Adres zamieszkania

Nazwisko i imię

Nazwa jednostki organizacyjnej                   tel. służb.    

Kraków, dnia: 

Forma wypłaty:

Pracownicza Kasa 
Zapomogowo-Pożyczkowa 
Politechniki Krakowskiej

podpis wnioskodawcy

Przyznano zapomogę w wysokości: 

Podpisy Zarządu PKZP PK

Do podania dołączam:

podpis wnioskodawcy

P E S E L

słownie:

Proszę o przyznanie zapomogi losowej z tytułu 

Nr konta bankowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO) zostałem poinformowany, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza 

Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: 

e-mail: iodo@pk.edu.pl, tel. 12 628 22 37;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wskazanym we wniosku;
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c, zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

(RODO) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz 
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz.U. nr 100, poz. 502 z późniejszymi zmianami); 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat; 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem przy udzielaniu pożyczek, zwrotach wkładów, przeksięgowaniach i ubieganiu się o wszelkie 
świadczenia z tytułu przynależności do PKZP;

8. Przy przetwarzaniu podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.


