..............................................................
nazwisko i imię

..........................................................................................................................

...................................................................

miejsce pracy (jednostka)

stanowisko pracy

..........................................................................................................................
adres zamieszkania

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI na cele bieżące / mieszkaniowe*
Proszę o udzielenie pożyczki w kwocie ........................ zł, słownie złotych:
.........................................................................................................................................................................................................,
którą zobowiązuję się spłacić w ............. miesięcznych ratach – przy najbliższej wypłacie poprzez potrącanie z wynagrodzenia
i zasiłku chorobowego wypłacanego mi przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, począwszy od miesiąca
.......................... 201... roku. W przypadku skreślenia mnie w listy członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej
wyrażam zgodę na pokrycie z moich wkładów i wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego całego zadłużenia wykazanego księgami
PKZP.
Oświadczam, że mój średni zarobek w ostatnich trzech miesiącach wyniósł ......................... zł.
Pożyczkę zużyję na ................................................................................................................................................................................
Proponuję jako poręczycieli:
1.

............................................................................., ...................................................................................................;
imię i nazwisko

2.

adres zamieszkania

............................................................................., ...................................................................................................;
imię i nazwisko

adres zamieszkania

..........................................., dnia .........................................

.........................................................................

miejscowość, data

własnoręczny podpis wnioskodawcy

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez ww. Wnioskodawcę wyrażamy zgodę na pokrycie
należnej PKZP kwoty z naszych wkładów i wynagrodzenia za pracę.
1.

........................................................................

2. ............................................................................................

podpis poręczyciela

Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli
wymienionych w punkcie 1. i 2.

podpis poręczyciela

.............................................................................................................
pieczęć i podpis zakładu pracy poręczycieli

Niniejszym stwierdzam, że: wnioskodawca jest: stałym pracownikiem/ w okresie wypowiedzenia/ w okresie próbnym*
1 poręczyciel jest stałym pracownikiem/ w okresie wypowiedzenia/ w okresie próbnym*
2 poręczyciel jest stałym pracownikiem/ w okresie wypowiedzenia/ w okresie próbnym*
..............................................................................
data i podpis pracownika Działu Kadr i Płac

Na podstawie ksiąg PKZP stwierdzam następujący stan konta wnioskodawcy:
Wkłady: .......................................................... zł
Nieopłacone zobowiązania: .............................. zł

..............................................................................
data i podpis pracownika PKZP

DECYZJA ZARZĄDU PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ
Przyznano wnioskodawcy pożyczkę na cele bieżące / na cele mieszkaniowe* w kwocie ............................................ zł, słownie:
........................................................................................................, płatną w ............. ratach poczynając od dnia ................................

..........................................., dnia .........................................
miejscowość, data

*niepotrzebne skreślić

.........................................................................
Podpis Zarządu PKZP

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych
Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa (dalej jako: PKZP) działająca przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w związku
z ubieganiem się o pożyczkę, w zakresie wynikającym z wniosku będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu weryfikacji
i przyznania pożyczki.
Administratorem danych osobowych członków PKZP jest PKZP.
Podanie danych we wniosku jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu przetwarzania. Bez podania danych udzielenie
pożyczki będzie niemożliwe. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt b 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 osobowych), czyli fakt, że jest to niezbędne do zawarcia umowy oraz podjęcia czynności, na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed jej zawarciem.
Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje
prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak
również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania
podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub
organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .
Dane będą przetwarzane przez PKZP w okresie obowiązywania umowy, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i statutem PKZP, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
PKZP nadzoruje proces przetwarzania danych osobowych oraz wskazuje, że kontakt w przedmiotowych sprawach możliwy jest
pod adresem e-mail: pkzp@umcs.pl

