DEKLARACJA CZŁONKOWSKA - NR CZŁONKOWSKI: _________________________
Nazwisko: _____________________________ Imię: _____________________________________ Płeć: _________________________________
Data urodzenia: ________________________ Miejsce urodzenia: ________________________________________________________________
Imię ojca:______________________________ Obywatelstwo: ______________________ Kraj: _____________ Stan cywilny: _______________
Imię matki: ____________________________ Nazwisko panieńskie matki: _________________________________________________________
Rodzaj dokumentu tożsamości: ____________ Seria i nr dokumentu tożsamości: _________________ Ważny do: ___________ [ ] Bezterminowo
PESEL: ________________________________
Adres zamieszkania:
Miejscowość : _____________________________ Kod: ____________ Gmina:_______________________________
Ulica/Miejscowość nr domu/nr lokalu: _________________________________________ Województwo: ________________________________
Adres korespondencyjny: [ ] Taki sam jak adres zamieszkania [ ] Inny niż adres zamieszkania
Miejscowość : _____________________________ Kod: ____________ Gmina:_______________________________
Ulica/Miejscowość nr domu/nr lokalu: _________________________________________ Województwo: ________________________________
Telefon kontaktowy: ___________________ Telefon domowy: _________________________
Telefon komórkowy: ___________________ E-mail: __________________________________
Rolnik indywidualny: Tak / Nie*
(osoba fizyczna, której głównym źródłem dochodu jest produkcja rolnicza, a jej działalność nie jest zarejestrowana w formie przedsiębiorstwa, spółki, spółdzielni lub grup producenckich)

Oświadczam, że:
I.

zapoznałem/łam się z postanowieniami obowiązującego Statutu Kasy oraz Regulaminu prowadzenia rachunków Indywidualnych Kont Spółdzielczych i zobowiązuję się
postępować zgodnie z ich postanowieniami, a także będę stosował/a się do uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz postanowień władz statutowych Kasy,
II. opłacę przewidziane w Statucie wpisowe w wysokości 30 PLN, wkład członkowski w wysokości 1 PLN oraz wniosę jeden udział o wartości 100 PLN,
III. deklaruję wniesienie dodatkowych udziałów w ilości ……………..*
IV. deklaruję, zgodnie z obowiązkiem określonym w § 10 pkt. 1 Statutu SKOK, comiesięczne wpłaty na Indywidualne Konto Spółdzielcze (IKS) w wysokości .......... PLN.
Równocześnie potwierdzam odbiór egzemplarza Regulaminu Indywidualnych Kont Spółdzielczych i oświadczam, że postanowienia tego regulaminu są mi znane i
uznaję je za wiążące,
V. zobowiązuję się zawiadomić Kasę o każdej zmianie miejsca zamieszkania,
VI. niżej wymienione zgody są przeze mnie udzielone w sposób dobrowolny i świadomy oraz, że przed wyrażeniem poniższych zgód zostałam\-em poinformowana\y o
prawie do ich odwołania w każdym czasie bez żadnych konsekwencji. Wyrażenie przez Panią/Pana zgody na poszczególne działania marketingowe powinno mieć formę
wykreślenia przy odpowiednim oświadczeniu, które znajduje się poniżej:
1. Produkty i usługi SKOK
[ ] wyrażam zgodę [ ] nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, socjo-demograficznych, teleadresowych
oraz ekonomicznych, w tym historii transakcji dokonywanych w SKOK, jak również zobowiązań w celu dostosowania do indywidualnych warunków (za pomocą
profilowania) produktów i usług SKOK „Świdnik”. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej
osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Skutkiem niewyrażenia zgody na powyższe będzie brak możliwości przygotowania indywidualnych warunków produktów i usług w SKOK Świdnik takich jak np.
pożyczka w 20 minut na oświadczenie, pożyczka lojalnościowa z obniżeniem oprocentowania.
[ ] wyrażam zgodę [ ] nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie numeru telefonu w celu oferowania mi produktów i usług SKOK
„Świdnik” drogą telefoniczną (w formie rozmowy z konsultantem)
[ ] wyrażam zgodę [ ] nie wyrażam zgody 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 „Świdnik”
[ ] wyrażam zgodę [ ] nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania mi drogą elektroniczną (tj. za pośrednictwem bankowości
elektronicznej eSKOK) ofert i reklam dotyczących produktów i usług SKOK „Świdnik”
[ ] wyrażam zgodę [ ] nie wyrażam zgody 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 „Świdnik” z wykorzystaniem tzw. automatycznych systemów wywołujących (tj. systemów generujących automatyczne
komunikaty głosowe, komunikaty poczty elektronicznej, sms lub mms)
2. Doręczanie informacji o zmianach zasad świadczenia usług i produktów
[ ] wyrażam zgodę [ ] nie wyrażam zgody na składanie przez SKOK „Świdnik” oświadczeń i dokonywanie doręczeń w formie elektronicznej (tj. na wskazany przeze
mnie adres e-mail oraz system transakcyjny eSKOK). Przedmiotowa zgoda obejmuje w szczególności doręczanie informacji o zmianach zasad świadczenia usług i
produktów finansowych oferowanych przez SKOK „Świdnik”, w tym zmian wzorców umownych, zmian tabeli prowizji i opłat oraz regulaminów.
3. Produkty i usługi podmiotów powiązanych
[ ] wyrażam zgodę [ ] nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK „Świdnik” moich danych
kontaktowych w postaci adresu korespondencyjnego oraz mojego imienia i nazwiska w celu przesyłania mi drogą listowną (tj. w formie papierowej) ofert i reklam
dotyczących produktów i usług podmiotów powiązanych osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK „Świdnik”
[ ] wyrażam zgodę [ ] nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK „Świdnik” moich danych,
kontaktowych w postaci numeru telefonu w celu przesyłania mi drogą telefoniczną (tj. w formie rozmowy z konsultantem) ofert i reklam dotyczących produktów i
usług podmiotów powiązanych osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK „Świdnik”
[ ] wyrażam zgodę [ ] nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK „Świdnik” 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 podmiotów powiązanych osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK „Świdnik”
[ ] wyrażam zgodę [ ] nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK „Świdnik” moich danych
osobowych w celu składania mi ofert i reklam dotyczących produktów i usług podmiotów powiązanych osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK „Świdnik” drogą
elektroniczną (tj. za pośrednictwem bankowości elektronicznej eSKOK)
[ ] wyrażam zgodę [ ] nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK „Świdnik” moich danych
osobowych w zakresie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu składania mi ofert i reklam dotyczących produktów i usług podmiotów powiązanych osobowo,
kapitałowo lub systemowo ze SKOK „Świdnik” z wykorzystaniem tzw. automatycznych systemów wywołujących (tj. systemów generujących automatyczne komunikaty
głosowe, komunikaty poczty elektronicznej, sms lub mms)
VII. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w SKOK „Świdnik”oraz o przysługujących Członkowi prawach wynikających z RODO
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej: RODO):
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszej deklaracji jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa ”Świdnik” z
siedzibą w Świdniku przy ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik (dalej jako Kasa, My).
2. Kasa wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@skokswidnik.pl oraz listownie na adres Administratora.
3. Kasa będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w celu:

1)

rozpatrzenia wniosku o członkostwo w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo - Kredytowej ”Świdnik" oraz realizacji zadań statutowych w razie przyjęcia
w poczet członków;
2) zawarcia umowy rachunku płatniczego i innych umów o usługi przewidziane w Statucie Kasy, oraz ich wykonywania - o ile wyrazi Pani/Pan taką wolę w trakcie
trwania członkostwa;
3) realizowania obowiązku prawnego wobec organów nadzorczych;
4) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w zakresie e-mail, nr telefonu, w celu bieżącego kontaktu oraz informowania o informacjach
handlowych, związanych z aktualną działalnością oraz dotyczących nowych usług i oferowanych produktów przez Kasę oraz podmioty, z którymi Kasa zawarła
umowy powierzenia przetwarzania.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o:
1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o zgodę;
2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, to jest w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy i wykonania umowy;
3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, to jest w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z:
a. ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
b. ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
c. ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości,
4) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest w celu prowadzenia marketingu własnych usług oraz usług podmiotów powiązanych z nami osobowo, kapitałowo lub
systemowo oraz w szczególnych przypadkach do ustalenia, dochodzenia i obrony przed Pani/Pana ewentualnymi roszczeniami (prawnie uzasadnionym
interesem jest bronić się przed Pani/Pana ewentualnymi skargami lub zarzutami podnoszonymi w postępowaniu sądowym).
5. 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 członkostwa w Kasie, a po jego ustaniu - do czasu upływu terminu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń oraz przez
okres wskazany w przepisach prawa.
6. Posiada Pani/Pan:
1) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 RODO;
2) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;
3) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 RODO, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 20 RODO;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO; wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub sprzeciwu
uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób
niezgodny z obowiązującym prawem;
7) prawo do usunięcia danych osobowych, w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o wyrażoną zgodę.
Jednocześnie informujemy, że nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7. Podanie Pani/Pana danych osobowych w deklaracji jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować negatywnym rozpatrzeniem wniosku o
członkostwo w Kasie, natomiast brak danych udostępnianych na podstawie zgody będzie uniemożliwiał kontakt z Panią/Panem za pośrednictwem wybranych
kanałów.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym organom na podstawie przepisów prawa.
9. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom współpracującym z Kasą w zakresie wsparcia przy realizacji zadań Kasy z którymi
Kasa zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych tj. podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne,
marketingowe i sprzedażowe, windykacyjne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze.
10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, ale w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób w pełni
zautomatyzowany.
VIII. Nie składam/Składam* oświadczenie dotyczące wypłaty udziałów: Na wypadek mojej śmierci wypłaty z mojego udziału(-ów) członkowskiego(-ich) przeznaczam
następującym osobom:
1_______________________________________________________________________________________________________________________________________
2_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(Nazwisko i imię, data urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, wielkość dyspozycji)

IX. Nie wyrażam zgody/Wyrażam zgodę* na udzielanie informacji telefonicznych, dotyczących wszystkich spraw związanych z moim członkostwem w Kasie i umów
łączących mnie ze SKOK „Świdnik”. W celu uzyskania informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, ustalam następujące hasło: __-__ -__-__- __- __- __- __-.
Przyjmuję do wiadomości, iż udostępnienie mojego hasła osobom trzecim wiązać może się z dostępem osób nieupoważnionych do moich danych osobowych oraz
stanu mojego konta.
X.

W związku z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w
sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oświadczam, że:

Posiadam obywatelstwo Stanów Zjednoczonych Ameryki: [ ]Tak / [ ]Nie*
Jestem** rezydentem dla celów podatkowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki: [ ]Tak / [ ]Nie*
Posiadam/ nie posiadam* numeru identyfikacji podatkowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki (ang. Taxpayer Identyfication Number) : _____________________________
W odniesieniu do osób fizycznych rezydentami dla celów podatkowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki przede wszystkim są obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki, osoby posiadające prawo stałego pobytu w
Stanach Zjednoczonych Ameryki (tzw. zielona karta), osoby, które dokonały wyboru amerykańskiej rezydencji podatkowej zgodnie z przepisami Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ponadto rezydentami takimi są osoby,
które przebywały w Stanach Zjednoczonych Ameryki przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i równocześnie liczba dni, w których przebywały w Stanach Zjednoczonych Ameryki w ciągu bieżącego roku i
dwóch poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni, przy czym ustalając liczbę dni pobytu wlicza się do niej wszystkie dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dni pobytu w
roku kalendarzowym poprzedzającym poprzedni. Ponadto, niezależnie od powyższego, za podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki uznawana jest również osoba fizyczna, której miejsce zamieszkania dla celów
podatkowych ustalone jest jako Stany Zjednoczone Ameryki, zgodnie z umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o unikaniu podwójnego opodatkowania i
zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r.

Oświadczam, że:
- jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
- informacje zawarte w powyższych oświadczeniach, zawartych w pkt. XI, są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym a ich wiarygodność potwierdzam własnoręcznym
podpisem.
XI. Oświadczam, że jestem rezydentem dla celów podatkowych w następujących państwach, innych niż Stany Zjednoczone Ameryki:
Polska:

TAK [ ] / NIE [ ]* Numer

PESEL/NIP: _______________________________________________________________

Rezydentem podatkowym jest osoba uznawana za rezydenta podatkowego zgodnie z przepisami danego państwa, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w danym państwie. Polskim rezydentem
podatkowym jest- osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co należy rozumieć, że osoba: 1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Centrum interesów
osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub 2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W przypadku braku PESEL/NIP - powód braku: ____________________________
Inne kraje rezydencji podatkowej:
1) Kraj: ______________________ 2) Kraj: _______________________________
Numer identyfikacji podatkowej (TIN): __________________________________
W przypadku braku TIN - powód braku: __________________________________

Informujemy, że Kasa jest zobowiązana przyjmować powyższe oświadczenie i weryfikować rezydencję podatkową posiadacza rachunku na podstawie Ustawy z dnia 9 marca
2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, dalej: Ustawa CRS. Kasa zobowiązana jest, zgodnie z Ustawą CRS, do przekazywania Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej informacji o rachunkach finansowych należących do osób będących rezydentami państw uczestniczących na podstawie przepisów prawa
podatkowego tych państw uczestniczących.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 Ustawy CRS, posiadacz rachunku jest zobowiązany składać oświadczenia o rezydencji podatkowej oraz przedstawiać dokumenty wymagane przez
Kasę na podstawie zasad weryfikacji rachunków finansowych i identyfikacji rachunków finansowych określonych Ustawą CRS.
Zgodnie z art. 45 Ustawy CRS, posiadacz rachunku finansowego jest zobowiązany poinformować SKOK o zmianie okoliczności, która ma wpływ na jego rezydencję
podatkową lub powoduje, że informacje zawarte w złożonym przez niego oświadczeniu o rezydencji podatkowej stały się nieaktualne, oraz złożyć w Kasie odpowiednio
zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.
Dane osobowe zawarte w Oświadczeniu zbierane są celem przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o rachunkach finansowych należących do
osób będących rezydentami państw uczestniczących na podstawie przepisów prawa podatkowego tych państw uczestniczących, na podstawie realizacji ustawowych
obowiązków SKOK wynikających z Ustawy CRS (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Szef krajowej Administracji Skarbowej. Pani/Pana
dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach ww. Ustawy. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym.
XII. Oświadczenie o fakcie zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego (PEP)
[ ] Oświadczam, że nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny takiej osoby lub bliskim współpracownikiem takiej osoby (zgodnie z
definicjami podanymi niżej).
[ ] Oświadczam, że jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, przez co należy rozumieć osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące
znaczące funkcje publiczne, w tym:
1)

szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady
Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
2) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
3) członków organów zarządzających partii politycznych,
4) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z
wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów
administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
5) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
6) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
7) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz
członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych
państwowych osób prawnych,
8) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
9) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów
terenowych organów rządowej administracji specjalnej;
[ ] Oświadczam, że jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, przez co należy rozumieć:
1)
2)
3)

małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

[ ] Oświadczam, że jestem bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, przez co należy rozumieć:
1)
2)

osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z
osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o
których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

W przypadku zaznaczenia którejkolwiek pozycji w powyższych polach, proszę podać pełnione stanowisko lub relację z osobą zajmującą eksponowane stanowisko
polityczne, źródło Pani\Pana majątku oraz źródło pochodzenia wartości majątkowych pozostających w Pani/Pana dyspozycji w ramach stosunków gospodarczych lub
transakcji ze SKOK:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

__________________ ,
dnia: _____________
…………………………………………………………………..
Czytelny podpis (Imię i Nazwisko) lub pieczątka imienna i podpis
pracownika SKOK Świdnik stwierdzającego własnoręczność
podpisu oraz weryfikującego tożsamość.

Podpis
członka
Kasy
(wzór
podpisu)

Oświadczam, iż zobowiązuje się do poinformowania Kasy o zmianie powyższych danych, tj. o fakcie zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego.

Decyzja w sprawie przyjęcia w poczet członków:
Uchwałą Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej „Świdnik” nr _____________________________ z dnia ________/_______/________ roku (nie*) przyjęto w
poczet członków SKOK od dnia _________/_________/________ roku.
Uzasadnienie odmowy:____________________________________________________________________________________________________________________________
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia zgodnie z paragrafem 8 pkt. 4 Statutu SKOK.

____________________________
Prezes Zarządu
*niepotrzebne skreślić
** oświadczenia woli zaznaczono pogrubioną czcionką

____________________________
Wiceprezes Zarządu

____________________________
Wiceprezes Zarządu

