
         Załącznik nr 9 do Statutu 

 

         Nr ewid. MKZP…………. 

 

UMOWA POŻYCZKI 

Umowa zawarta w dniu ………….. pomiędzy Międzyzakładową Kasą Zapomogowo – 

Pożyczkową Placówek Oświatowych w Żorach z siedzibą przy Szkole Podstawowej nr 4 w 

Żorach wpisaną pod nr REGON  524649060  zwaną dalej „MKZP” lub Pożyczkodawcą. 

a Pożyczkobiorcą 

Nazwisko i imię …………………………………………………………………………… 

Pesel ……………………………………. Nr telefonu …………………………………. 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

§ 1 Udostępnienie pożyczki nastąpi na podstawie przelewu środków na wskazany 

rachunek pożyczkobiorcy  

Nr rachunku 

……………………………………………………………………………………
* 

§ 2 Warunki pożyczki i sposób spłaty 

1. Na wniosek Pożyczkobiorcy z dnia ………………….MKZP  udziela Pożyczkobiorcy 

nieoprocentowanej pożyczki gotówkowej, na okres od ...................................  

do ....................................., na warunkach określonych niniejszą umową, w kwocie 

złotych ............................................................................................... (słownie złotych 

.............................................................................................................). 

2.  Pożyczka zostanie spłacona w ......................... ratach miesięcznych płatnych 

ostatniego dnia każdego miesiąca, zgodnie z harmonogramem spłat ( załącznik), 

począwszy od dnia ...........................….... 

3.  Za datę spłaty należności uważa się datę stempla placówki przyjmującej wpłatę lub 

datę dokonania przelewu.  

4.  Jeżeli pożyczkobiorca nie uiści kolejnych rat pożyczki, zastosowanie mają regulacje 

zawarte w § 9dział III Statutu Międzyzakładowej Kasy Zapomogo – Pożyczkowej 

Placówek Oświatowych w Żorach.  

5. Integralną cześć umowy pożyczki stanowi Wniosek o pożyczkę 

§ 3 Postanowienia końcowe 

1. Umowa może być zmieniona tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego.  

3. Strony oświadczają, iż adresy podane na wstępie niniejszej umowy są właściwymi 

adresami do doręczeń. Pismo wysłane na wskazany adres uważa się za doręczone, 

chyba że dana Strona uprzednio zawiadomi pisemnie drugą Stronę o zmianie adresu 

do doręczeń. 



4.  Wszelkie spory powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy należą do właściwości 

Sądu Rejonowego w Żorach.  

5.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Pożyczkodawcy i Pożyczkobiorcy.  

 

…………………………………………….   …………………………………… 

Podpis pożyczkobiorcy     Podpis Przewodniczącego Zarządu 

*
 Wytłuszczone pola wypełnia wnioskodawca drukowanymi literami 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Placówek Oświatowych w 
Żorach, ul. Boryńska 38c, 44-240 Żory. Kontakt z Administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: 
mpkzpg4@wp.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia oraz realizacji podpisanej umowy, a także w celach 
związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO.   

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  
b)  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane 

osobowe, 
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca 

oprogramowania dziedzinowego,  
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy lub przez okres niezbędny 

do dochodzenia roszczeń z niej wynikających, lecz nie krócej, niż przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,  
6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,  
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,  
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,  
e) do przenoszenia danych,  
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z 
Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie 
danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją ich niepodania będzie brak 
możliwości zawarcia umowy. 

9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
 

 

 

 



ZGODA NA PRZETWRZANIE DANYCH PORĘCZYCIELA POŻYCZKI 

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku o kasach zapomogowo-
pożyczkowych oświadczam, że: 

Ja, niżej podpisany/-a ………………………………………………………………wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych w celu realizacji zadań w/w ustawy w związku z poręczeniem świadczenia 
udzielanego z Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. 

 
………………………………………………………….. 

(data i podpis) 

 
Klauzula informacyjna:  

 

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku 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), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 

 
1. Administratorem Danych Osobowych jest Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Placówek Oświatowych w Żorach, ul. 

Boryńska 38c, 44-240 Żory. Kontakt z Administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: mpkzpg4@wp.pl 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych związanych z członkostwem w MKZP; w tym 

gromadzeniem wkładów członkowskich oraz udzielaniem pomocy materialnej w formie pożyczek lub zapomóg, a także dochodzeniem 
związanych z nimi praw lub roszczeń na podstawie: 

 art.  43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku o kasach zapomogowo-pożyczkowych 
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne na 

zlecenie organów władzy publiczne, wyłącznie w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  
4. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3. W przypadkach, kiedy wymagają 

tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach. 
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,  
6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,  
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz  art. 18 RODO,  
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,  
e) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,  
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  

 

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem 

lub z Inspektorem Danych Osobowych.  

 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 
maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE,  

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obowiązkowe.  
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 


