
 

 

 

 
 

АСОЦІАЦІЯ СПРИЯННЯ 
ФІНАНСОВІЙ ОСВІТІ 
№ KRS 0000053057 

 
 

ЗАЯВА ПРО ЧЛЕНСТВО 
ЧЛЕНА, ЩО НАДАЄ ПІДТРИМКУ 

(фізична особа) 
 

Прізвище та ім'я: 
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

Дата народження: 
…………………………………………………………………………….. 

Місце народження: 
………………………………………………………………………… 

Pesel: 
…………………………………………………………………………….. 

Адреса електронної пошти: 
………………………………………………………………………… 

Стаціонарний телефон: 
…………………………………………………………………………….. 

Мобільний телефон: 
………………………………………………………………………… 

Місце проживання: 
 
Вулиця: ……………………………………………………………………… №: ………………… Квартира: 
…………………………………… 
 
Код: ………… – ………………… Населений пункт: 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 

Прошу прийняти мене у члени Асоціації сприяння фінансовій освіті (SKEF) в Гдині. Зобов'язуюсь 
регулярно сплачувати річний членський внесок у розмірі 1 злотого на місяць, включаючи 
перший внесок у розмірі 1 злотого, який сплачується не пізніше 40 днів з моменту вступу до 
Асоціації. 
Зобов'язуюсь дотримуватись статуту Асоціації, зміст якого мені відомий. 
 
Заявляю, що відповідно до РЕГЛАМЕНТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ (ЄВРОСОЮЗ) 
2016/679 від 27 квітня 2016 р. (ЗРЗД) мене було повідомлено, що 
1. контролером моїх персональних даних є Асоціації сприяння фінансовій освіті, розташована 

за адресою: Гдиня, вул. Легіонув 126 (SKEF); 

2. мої персональні дані опрацьовуватимуться для наступних цілей і на наступних правових 

підставах: 

a) для цілей, пов'язаних із набуттям та обслуговуванням членства в SKEF – відповідно до 

Закону від 7 квітня 1989 року «Про асоціації (Законодавчий вісник № 20 поз.104 з 

пізнішими змінами) та (ст. 6 абз.1 п. b) і (c) ЗРЗД); 

b) для цілей, пов’язаних із виконанням юридичних зобов’язань SKEF відповідно до Закону 

від 7 квітня 1989 року «Про асоціації» та (ст. 6 абз.1 п. c) ЗРЗД); 

c) для цілей бухгалтерського обліку та архівування відповідно до Закону «Про 

бухгалтерський облік» та (ст. 6 абз.1 п.c ) ЗРЗД); 



 

 

d) з метою прямого маркетингу продуктів і послуг SKEF як законно обґрунтованого 
інтересу SKEF ( ст. 6 абз. 1 п f) ЗРЗД); 

e) з метою можливого встановлення, розслідування або захисту від претензій, що є 
реалізацією законних інтересів SKEF (ст. 6 абз.1 п.f) ЗРЗД); 

3. мої персональні дані зберігатимуться протягом періоду членства в SKEF, а після його 

припинення – до закінчення терміну позовної давності для потенційних претензій; 

4. я маю право вимагати доступу до змісту моїх персональних даних, їх виправлення, 

видалення або обмеження опрацювання, а також право заперечувати проти опрацювання 

разом з правом на передачу даних; 

5. я маю право на подання скарги до контролюючого органу. 

6. надання мною персональних даних є умовою прийому у члени SKEF; 

7. одержувачами моїх персональних даних будуть суб’єкти, які співпрацюють зі SKEF на 

підставі укладених договорів при виконанні діяльності, пов’язаної з її статутною діяльністю, 

тобто кооперативні ощадно-позикові каси та суб’єкти, які надають наступні послуги: IT, 

маркетинг, продажі, логістика, стягнення боргів, юридичні, бухгалтерські та інші допоміжні 

послуги. 

Зобов’язуюся повідомити Правління SKEF про кожну зміну місця проживання та контактних 
телефонів. 

[паперова версія] 

 

…………………………………… …….…………………….....…. 
/Населений пункт, дата/ [Розбірливий підпис Члена Каси] 

 

[планшет]  

Декларація укладена в електронній формі та підписана власноручно Членом Каси на сенсорному 
планшеті, а Касою – шляхом прикріплення ідентифікаційних даних Каси у вигляді кваліфікованої 
печатки. 

Укладення цієї декларації підтверджується електронним документом з кваліфікованою електронною 
печаткою Каси. 

 

[Підпис Каси] [Розбірливий підпис члена Каси] 

 

 
 

 


