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:
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
…………………………………………………………………………………………………………………
1.

Miejscowość, data……………………………….
…………………………………….

(podpis podatnika)

Strona 1 z 2

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych– zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
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 (zwanego dalej RODO)

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351
Białystok (zwana dalej Uczelnią), tel.: 85 746 90 00, www.pb.edu.pl, e-mail: rektorat@pb.edu.pl;
Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za
pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.
W związku z przyznaną nagrodą w konkursie „Niesamowita maszyna” Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą w celu:
a) rachunkowym,
b) podatkowym
– na podstawie obowiązujących przepisów prawa regulujących te kwestie - art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej
określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z
zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do
Administratora.
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie
obowiązujące przepisy w tym zakresie.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązana/y do ich podania.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wypłacenia nagrody.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22.
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