
Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendiów mieszkaniowych w ramach projektu „Akademiki za dobre 

wyniki” w roku akademickim 2018/2019 na Politechnice Białostockiej 

 

Oświadczenie dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych 

W przypadku przyznania stypendium mieszkaniowego zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów 

mieszkaniowych w ramach projektu „Akademiki za dobre wyniki” w roku akademickim 2018/2019 na 

Politechnice Białostockiej, przekazuję dane identyfikacyjne niezbędne do wypełnienia informacji do 

właściwego urzędu skarbowego: 

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:  

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

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

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 

15-351 Białystok (dalej Uczelnia); 

2) 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; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, 

na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, 

z późn. zm.); 

4) Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.); 

5) 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; 

6) Uczelnia nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski; 

7) Uczelnia nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu; 

8) Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane właściwemu urzędowi skarbowemu (art. 42 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.); 

9) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; 

10) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

 

 

Białystok, data………………………   ……………….…………………………….  

       (podpis podatnika) 

 


