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Wypełnia każdy pełnoletni członek rodziny (jeśli brak dochodu wpisać zero)

Oświadczam, że w roku 2017 otrzymałem/-em dochód: ………………………….
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Oświadczam, że   moja obecna sytuacja finansowa : (wybrać)

A) Nie zmieniła się. Mój dochód miesięczny wynosi …………..…zł netto

B) Zmieniła się z tytułu**)………………………………………... i obowiązuje do dziś dnia.

 1)Zgłaszam przybycie dochodu w  2017 r.              …………….. ………………… …………………

(dzień.miesiąc) kwota łączna ilość miesięcy

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

 2) Zgłaszam przybycie dochodu po 2017 r         …………… ……………….

(dzień/miesiąc) dochód netto z drugiego miesiąca uzyskiwania dochodu(zaświadczenie od pracodawcy)

C) Utraciłam dochód w 2017 r. lub po tym roku ………..z tytułu**)…………………..……………….

Nie uwzględnia się dochodu utraconego (dzień/miesiąc)

*)INNE:"

np.alimenty,zasiłki dla bezrobotnych,stypendium z Urzędu Pracy, ,zasiłek przedemerytalny,świadczenie przedemerytalne renta,emerytura,zasiłek chorobowy

,zasiłek macierzyński, rehabilitacyjny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

**)KATALOG DOCHODÓW UZYSKANYCH

a) zakończenie urlopu wychowawczego,

b)  uzyskanie  zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c)  uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d)  uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także  

emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, 

e) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu  art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 

o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

f) uzyskanie  zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia

 lub innej pracy zarobkowej.

h) uzyskanie świadczenia rodzicielskiego

i) uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

j) uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

KATALOG DOCHODÓW UTRACONYCH

a)  uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,

b)  utrata  zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c)  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d)  utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,  także  emerytury lub renty,

renty rodzinnej lub renty socjalnej, 

e)  wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art.16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 

o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

f)  utrata  zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia 

lub innej pracy zarobkowej

g) utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby  zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych 

w przypadku  bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,

h) utrata świadczenia rodzicielskiego

i) utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.          ……………………………………….

j) utratę stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. DATA, PODPIS
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Klauzula informacyjna 

 
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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) (dalej: RODO) informuję, że: 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku. Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: Ateneum Szkoła Wyższa, ul. 3 maja 25a, 80-802 Gdańsk 

 przez e-mail: stypendia@ateneum.edu.pl 

 telefonicznie: 058 722 08 45 
 
Dane osobowe uzyskane przez Ateneum-Szkołę Wyższą będziemy przetwarzać, aby: 

 przeprowadzić postępowanie w przedmiocie przyznania wnioskowanego stypendium  

 podjąć decyzję w przedmiocie przyznania stypendium ; 
 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

 Obowiązek prawny ciążący Ateneum-Szkole Wyższej – art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art. 173-186 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  

 Pani/Pana zgoda na przetwarzanie przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku danych podanych we wniosku i załącznikach oraz w całym postępowaniu w przedmiocie przyznania 
stypendium  do celów postępowania w przedmiocie przyznania wnioskowanego stypendium  – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

 
Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO 
 
Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: 

Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

Pani/Pana dane osobowe Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku będzie przechowywać przez 50 lat 

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
Może Pani/Pan złożyć do Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku wniosek  dotyczący danych osobowych o: 

 sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO); 

 usunięcia danych (art. 17 RODO); 

 ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO); 

 dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez Ateneum-Szkołę Wyższą danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO); 

 przeniesienie danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO). 
 
Może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. f)RODO. Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku wówczas nie może już 

przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane 

dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.   
 

Dane osobowe podane przez Panią/Pana w postępowaniu  w przedmiocie przyznania stypendium są wymogiem ustawowym (z wyjątkiem adresu poczty elektronicznej oraz telefonu). Niepodanie danych 
osobowych w formularzu będzie skutkowało niemożnością rozpatrzenia wniosku, a w konsekwencji wykluczeniem z postępowania w przedmiocie przyznania wnioskowanego stypendium. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Ateneum-Szkołę Wyższą, w tym profilowaniu. 

 
        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ateneum-Szkołę Wyższą w zakresie dodatkowych danych osobowych wymienionych we wniosku/załącznikach do wniosku 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)      

                                                                                                                                                                                                            ........................................     

            Podpis                                                                                                                                                     

           

           

 

 


