OŚWIADCZENIE STYPENDYSTY *
(*wpisać właściwe: dla radnego, stypendysty, otrzymującego nagrodę)

- wszystkie pola tekstowe proszę wypełniać drukowanymi literami

NAZWISKO
IMIĘ (IMIONA)
PESEL
DATA URODZENIA
ADRES ZAMIESZKANIA
(woj. powiat, gmina, kod, poczta,
miejscowość, ulica, nr domu,
nr mieszkania)
Urząd skarbowy właściwy wg
miejsca zamieszkania
Identyfikator podatkowy:
PESEL / NIP
(niewłaściwe skreśl, w przypadku NIP podać nr)

Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.
O każdej zmianie dotyczącej w/w danych zobowiązuję się niezwłocznie (nie później jednak niż
w terminie 2 dni od daty zaistnienia zmiany) powiadomić właściwą komórkę organizacyjną
odpowiadającą za nadzór nad realizacją w/w umowy, składając nowe oświadczenie.
Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 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 (zwanej dalej RODO) informuję,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Łódzkiego
z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.
2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować
w sprawie przetwarzania danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@lodzkie.pl lub na
adres siedziby Administratora.
3. Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
1) dokonywania wypłaty:
diety radnego*, nagrody MWŁ*, stypendium* (*podkreślić właściwe), a w szczególności
rozliczenia wypłat, tj. naliczanie i odprowadzanie podatku,
2) przeniesienia danych do archiwum i wypełniania obowiązków archiwizacyjnych.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. wykonanie obowiązku ciążącego na administratorze w związku z:
 ustawą Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.;
 ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
i płatników;
 ustawą o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r.,
a w przypadku doprecyzowania w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw
obowiązków zamawiającego również w związku z przepisami tych aktów.

5. Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są:
 organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa
(m.in. właściwy Urząd Skarbowy, organy kontroli itp.)
 bank obsługujący budżet województwa łódzkiego,
 dostawcy systemów informatycznych i usług IT,
 operatorzy pocztowi dostarczający korespondencję z UMWŁ,
 wnioskujący o udzielenie informacji publicznej lub informacji sektora publicznego
w celu ponownego wykorzystania wyłącznie w zakresie i przedmiocie w jakim
obowiązek udzielenia takiej informacji przewidują właściwe przepisy prawa.
6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany w „Jednolitym rzeczowym
wykazie akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich” stanowiącym
załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej tj. w przypadku:
 wypłat realizowanych z projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
maksymalnie do 50 lat,
 pozostałych wypłat do 10 lat.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym otrzymania kopii danych;
2) sprostowania danych osobowych, jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
3) ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych, w przypadku wystąpienia
sytuacji określonych w art. 17 i 18 RODO;
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, jest niezbędne do prawidłowej realizacji
płatności oraz prawidłowego wystawienia informacji podatkowych, m.in. informacji
o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i pobranych zaliczkach na podatek
dochodowy/ informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków
społecznych i obywatelskich. Niepodanie danych może skutkować nieprawidłowościami
w realizacji płatności oraz nieprawidłowościami w rozliczeniu rocznym podatnika, a tym
samym spowodować negatywne konsekwencje dla podatnika, z odpowiedzialnością karnoskarbową włącznie.

Data sporządzenia oświadczenia

Czytelny podpis

