ZAŁĄCZNIK 6
Data złożenia oświadczenia …………………………………………………

Podpis pracownika Dziekanatu …………………………………………..

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE
00 – 792 WARSZAWA, UL. OLSZEWSKA 12, TEL. (22) 825-80-32/33, FAX (22) 825-80-31 rektorat@wseiz.pl;www.wseiz.pl

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKIWANYM Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI OSÓB
ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM
OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
1. Dane osobowe
Imię i nazwisko
PESEL

Numer albumu
Obywatelstwo

Telefon

Miejsce zamieszkania
Kierunek

Semestr studiów

Oświadczam, że w roku kalendarzowym .................... członkowie mojej rodziny uzyskali dochód z działalności
opodatkowanej w formie:
 ryczałt ewidencjonowany
 karta podatkowa
1.
2.
3.
4.

Dochód wyniósł: …….……………………………… zł ……..…..gr
Należne składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły: …….……………………………… zł ……..…..gr.
Należne składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły: …….……………………………… zł ……..…..gr.
Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł: …….……………………………… zł ……..…..gr.

……………………………………………………………………………………………………………………………
czytelne podpisy członków rodziny osiągających powyższe dochody

POUCZENIE
W przypadku osób rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego, osoba ubiegająca się o stypendium
socjalne, należny ryczałt dokumentuje zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wysokości należnego ryczałtu w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres wypłaty stypendium. W przypadku osób rozliczających się w formie karty
podatkowej, osoba ubiegająca się o stypendium socjalne, wysokość podatku dokumentuje decyzją lub decyzjami
z urzędu skarbowego o wysokości karty podatkowej w roku kalendarzowym poprzedzającym okres wypłacenia
stypendium. Wysokość karty podatkowej pomniejszona o wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne, odliczanych
od podatku, stanowi podatek należny.
Warszawa, dn. …………………………………………

……………………………………………………………………
podpis wnioskodawcy
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 § 1 kodeksu karnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
2204) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za podawanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że podane wyżej
informacje dotyczące spełnienia warunków niezbędnych do otrzymania świadczeń pomocy materialnej są kompletne
i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że zapoznałem się warunkami wymaganymi do otrzymania stypendium.
Warszawa, dn. …………………………………………

……………………………………………………………………
podpis wnioskodawcy

Na podstawie 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 (Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej z 04.05.2016 r. L 119).
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 w/w rozporządzenia niniejszym
informuje:
I. administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie,
dane kontaktowe:
adres: ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
adres poczty elektronicznej (e-mail): rektorat@wseiz.pl
tel. +48 22 825 80 34/35
fax +48 22 825 80 31;
II. inspektor ochrony danych osobowych (dane kontaktowe):
tel. 22 8258032; rodo@wseiz.pl;
III. dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu studiów (w tym obowiązków
wynikających z przepisów prawa), wypełniania wzajemnych obowiązków wynikających z umowy lub decyzji
administracyjnej, prowadzenia monitoringu karier absolwentów;
IV. podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:
- art. 6 ust. 1 lit c w/w rozporządzenia
- ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. ( Dz. U. z 2018 poz. 1668 r), w szczególności art.
344, 87-91;
V. dane będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora – rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium i wydania decyzji;
VI. odbiorcy danych (w zakresie danych, których prawny obowiązek przekazania do systemu POL-on wynika z ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce):
- Polska Komisja Akredytacyjna
- Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
- minister właściwy do spraw rodziny
- wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast;
VII. dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat (na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów);
VIII. osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania i do przenoszenia danych;
IX. osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
X. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Zapoznałem się z powyższymi informacjami i są dla mnie zrozumiałe

Warszawa, dn. …………………………………………

……………………………………………………………………
podpis wnioskodawcy

