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Formularz  nr 2 

 
Dotyczy wniosku studenta: .............................................      ................   ............................. 

         imię i nazwisko    nr albumu       kierunek 
 

   

        imię i nazwisko składającego oświadczenie        nr PESEL 

 

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM  OPODATKOWANIU 

PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH UZYSKANYM   

W ……….. ROKU  

 
Oświadczam że: 

 

    nie uzyskałem dochodu niepodlegającego opodatkowaniu**; 

 

    uzyskałem  dochód niepodlegający opodatkowaniu  z tytułu**:      

 

1) prowadzenia gospodarstwa rolnego -  ………… ha (podajemy powierzchnię gospodarstwa liczoną w hektarach 

przeliczeniowych, jeżeli gospodarstwo stanowi współwłasność w oświadczeniu należy podać tylko wielkość 

przypadającą na osobę składającą oświadczenie - dołączyć zaświadczenie wg formularza  nr 3),  

 

2)  alimentów / świadczenia alimentacyjnego w łącznej wysokości ……………………………….zł, 

 

3)  kwoty uzyskanej na podstawie art. 27F ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym  od osób fizycznych  

 

    (ulga prorodzinna) w łącznej wysokości …………………………..zł, 

 

4)  świadczenia rodzicielskiego w łącznej wysokości  ………………………..zł, 

 

5)  inne ………………………………………………………………………… w łącznej wysokości  ………………………zł. 

  

 

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia***. 

 

 

 

  

miejscowość, data  (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

** zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X 

*** wykaz dochodów niepodlegających opodatkowaniu znajduje się w § 1 Załącznika nr 5 do Regulaminu świadczeń dla 

studentów WSGK 

 
 
 

Klauzula informacyjna : 

1. Podanie danych osobowych przez ubiegającego się o świadczenia pomocy materialnej, jest warunkiem koniecznym do 

rozpatrzenia wniosku.   

2. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny - wnioskujący nie jest zobowiązany do ich podania, jednak ich 

niepodanie uniemożliwia ubieganie się o świadczenia. Odmowa przekazania danych oznacza pozostawienie wniosku bez 

rozpatrzenia. 

3. Administratorem danych osobowych jest: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej, ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno , tel. +48 

24 355-83-40 NIP: 775-20-33-388 REGON 610998207. 

4. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich 

zgodnie z przepisami prawa. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody w celu ustalenia uprawnień do przyznania i wypłaty 

świadczeń wynikających z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

6. Dane osobowe zawarte we wniosku przechowywane będą przez okres pięciu lat poczynając od 1 stycznia roku 

następującego po roku zakończenia studiów z zastrzeżeniem, że po upływie tego okresu będą podlegać ekspertyzie 

archiwalnej przeprowadzanej przez archiwum państwowe. 

7. Dane przetwarzane będą przez pracowników Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie lub przez osoby zatrudnione 

przez Wyższą Szkołę Gospodarki Krajowej w Kutnie w oparciu o umowy cywilnoprawne – na podstawie udzielonych przez 

Administratora danych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. 
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Dane przetwarzane będą przez podmioty zewnętrzne, świadczące na rzecz Administratora danych usługi serwisowania 

systemów informatycznych – na podstawie udzielonych przez Administratora danych upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych albo zawartych z tymi podmiotami umów powierzenia danych. 

8. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo żądać od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w granicach prawem dozwolonych.  

Osoba, której dane są przetwarzane,  ma także prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, cofnąć 

zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wnioskujący ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi danych, 

oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora danych. 

9. W odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji,  

w tym profilowanie. 

10. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie 

członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli 

sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza postanowienia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

W związku z  przekazaniem danych osobowych:  

1) wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów ubiegania się o świadczenie pomocy 

materialnej w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej (dalej WSGK) zgodnie z art. 6 lit c oraz art. 6 lit f 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

2) pozyskałem od Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej pełne dane co do jego tożsamości jako administratora danych 

osobowych oraz co do danych kontaktowych administratora danych oraz jego przedstawiciela; 

3) zostałem poinformowany przez administratora danych o celu i podstawie prawnej przetwarzania moich danych osobowych; 

4) zostały mi przekazane przez administratora danych dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych; 

5) zostałem poinformowany o kategoriach odbiorców moich danych osobowych; 

6) zostałem poinformowany o okresie, w jakim moje dane osobowe będą przechowywane oraz o kryteriach ustalania okresu, 

w jakim moje dane osobowe będą przechowywane; 

7) zostałem poinformowany o prawie do żądania od administratora danych dostępu do moich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

o prawie do przenoszenia danych; 

8) zostałem poinformowany o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie, 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

9) zostałem poinformowany o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

10) zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych jest warunkiem ubiegania się o świadczenia pomocy 

materialnej przez studenta oraz że nie jestem zobowiązany do ich podania, ale ich niepodanie uniemożliwia rozpatrzenie 

wniosku wyżej wymienionego studenta;  

11) zostałem poinformowany, czy w odniesieniu do moich danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.  

 

 ……………………., dnia ……………………….. 20.........r.     

 

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

                                                    podpis osoby składającej oświadczenie    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


