
Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu „Niesamowita Maszyna” 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W związku z przyznaniem nagrody w Konkursie „Niesamowita Maszyna” organizowanym przez 

Politechnikę Białostocką, przekazuję dane identyfikacyjne niezbędne do wypełnienia informacji do 

właściwego urzędu skarbowego oraz przekazania nagrody: 

 

1. Nazwisko i pierwsze imię: ………………………………... 

2. PESEL: …………………………………………….…….… 

3. Data urodzenia: ……………………………….………….. 

4. Adres zamieszkania: 

 kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

- kraj ……………………………………………………... 

- województwo …………………………………….…… 

- gmina ………………………………………………….. 

- powiat …………………………………………..……... 

5. Właściwy urząd skarbowy, adres: 

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

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

        6. Numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana nagroda pieniężna: 
………………………………………………………………………………………………………………… 

        7. Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego, o którym mowa w pkt.6 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Miejscowość, data……………………………….  

…………………………………….  

              

                                                                             (podpis podatnika) 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się z obowiązkiem informacyjnym 

Administratora w zakresie przetwarzania moich danych osobowych na podstawie 

wyrażonej przeze mnie zgody. 

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

       /Miejscowość, data/      /czytelny podpis/ 

 

 
    

 

 

 

 

 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 
Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są 
przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@pb.edu.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
1) przekazania nagrody w konkursie ”Niesamowita Maszyna” i jej rozliczenia podatkowego, 

2) archiwizacji, 

3) rachunkowości, 

na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 

z późn. zm.),  ustawy  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz 395, z późn. zm.), 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z 

późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 748 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 15 grudnia 2017 

roku w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji 

o organizacji i zakresie działania Archiwum Uczelnianego i Centrum Historii Politechniki Białostockiej w zw. 

z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 650, z późn. zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawa 

regulujących te kwestie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO1; 

4)  windykacji należności oraz dochodzenia roszczeń, 

5) generowania statystyk 

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczelni polegającego na możliwości dochodzenia 

roszczeń przez administratora oraz generowanie statystyk – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zrealizowania celów wymienionych powyżej,  
a brak ich podania uniemożliwi przekazanie  nagrody w konkursie.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane właściwemu urzędowi skarbowemu, a także innym 
podmiotom, którym dane będą musiały być  udostępnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych 
celów, przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi w Uczelni.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz 
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

1) sprostowania danych; 
2) usunięcia danych; 
3) ograniczenia przetwarzania danych. 

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni. 
7. Uczelnia nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski/UE/EOG.  
8. Uczelnia nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie 
obowiązujące przepisy w tym zakresie. 
 

 
1 Rozporządzenie 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 
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