
                                                                                      Załącznik nr 5 

WNIOSEK  - OŚWIADCZENIE EMERYTA lub RENCISTY      
Politechniki Rzeszowskiej ubiegającego się o wypłatę pomocy finansowej,  

(cz. VIII, pkt. 1, Rocznego Planu Wydatków ZFŚS) oraz o skorzystanie z karnetów- biletów  
na imprezy kulturalno-sportowe w 2018 roku 

 
Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych zwraca się z uprzejmą prośbą o dokładne wypełnienie i zwrot poniższego 

wniosku na adres: Politechnika Rzeszowska, Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych, Al. Powstańców Warszawy 12,  
35-959 Rzeszów do dnia 31 sierpnia 2018 roku. 
                                             

Nazwisko i imię …………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania  …………………………………………………………………… 

Numer emerytury lub renty …………………………………………………………………… 

Numer PESEL …………………………………………………………………… 

Numer dowodu osobistego …………………………………………………………………… 

Przez kogo wydany, z dnia …………………………………………………………………… 

Nazwa i adres Urzędu Skarbowego …………………………………………………………………… 

Numer telefonu (do kontaktu) …………………………………………………………………… 

Stan rodziny – współmałżonek, dzieci …………………………………………………………………… 

Wyliczony na podstawie danych za 2017 rok miesięczny dochód na 1 członka mojej rodziny mieści się  
w przedziale: 
  
     do kwoty: 1.200,00 zł.*                 od: 1.200,01 zł – do 3.000,00 zł *             powyżej: 3.000,01 zł.*                                                                                                                                                                                                        
*)  właściwe zaznaczyć 
 
 

Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

………………………….………………………………. 
                                                                                                               (Data i czytelny podpis emeryta lub rencisty, 

                                                                                                                                                   wnioskodawcy) 
OBJAŚNIENIA: 

1 .  Do d ochod ów za l ic za  s i ę  w szcze gó lno śc i  d ocho d y -  (przychod y po  od ję ciu k osz tó w uzy s ka nia   
i  s kła d ki  ZU S –  na ub ezp i e cz en i a  sp ołe cz ne  i  zd rowo tne )  –  dane  z  P IT  
o dochod ach za r o k u bi egły  d la  ws zy st ki ch cz ło nków  rod z iny ,  t j . :  współmałżonka, dzieci do 18 lat,  
a jeżeli się uczą, nie pracują zarobkowo i pozostają na utrzymaniu wnioskodawcy - do 24 lat, dzieci 
niepełnosprawne - bez względu na wiek jeżeli posiadają orzeczenie o co najmniej umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności z orzeczeniem o niezdolności do pracy . 

2. Sk ła d a ją c  ni nie j szy  w nio se k -  o świa d cze nie ,  je st  mi  wia d o mo ,  że  d o ku me n ty ,  na  pod s ta wie  kt óryc h  
za d e k la rowa łe m(a m) d o chod y ,  je s te m zobow ią za ny(a )  prze c how ywa ć  prze z  okre s  3  la t ,   
a  upr ze d zo ny(a )  o  od powie d zia lno ści  ka rne j  z  a rt .  2 3 3  § 1  Kod e ks u Ka rne g o ,  pot wie rd za m  
wła s norę c zny m pod pi se m pra wd ziwo ść  d a n yc h z a mie s zc zonyc h w o św ia d cze ni u .  

3. W przypadku nie złożenia wniosku  - oświadczenia w powyżej określonym terminie nie będzie Pan/i ujęty/a na 
liście pomocy finansowej w okresie jesienno – zimowym, wypłacanej w miesiącach wrzesień lub październik 
bieżącego roku. 

4. O wszelkich zmianach dot. danych osobowych, miejsca zamieszkania, dochodu prosimy informować Sekcję  
ds. Socjalnych i Bytowych pisemnie lub osobiście. 

5. Prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie wniosku -  oświadczenia.   



 
 
Klauzula zgody: 
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, dla 
potrzeb niezbędnych do udzielania pomocy z Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych Politechniki Rzeszowskiej (zgodnie z 
art.6 ust.1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1). 
Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im Ignacego Łukasiewicza 
(al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 
realizacji celu, w jakim zostały zebrane. 
 
 

………..………………………………… 

             data i podpis osoby wyrażającej zgodę 

 
Klauzula informacyjna: 
 
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 (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej 
rozporządzeniem, informujemy iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. 

Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl. 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres e-mail: iod@prz.edu.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania pomocy z Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych 

Politechniki Rzeszowskiej (ZFŚS) na postawie art. 6 ust.1 lit. a1 rozporządzenia (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych). 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane. Odmowa ich 
podania (niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie) skutkuje brakiem możliwości udzielenia pomocy z ZFŚS. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych 
przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania lub do czasu odwołania zgody, 
stanowiącej podstawę tego przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat, licząc od roku 
następującego po roku złożenia wniosku, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 
wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa. Prawa te może Pani/Pan 
realizować osobiście w siedzibie Administratora. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez złożenie wniosku o przeniesienie do 
Administratora. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem 
postanowień przepisów prawa. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia dalszej pomocy z ZFŚS. 
W celu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wystarczy, że Pani/Pan wyśle na adres e-
mail: iod@prz.edu.pl informację o cofnięciu zgody, podając jednocześnie Pani/Pana imię i nazwisko oraz cel w jakim zbierano  
dane osobowe. 

10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia. 

11. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu). 
 
1 Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym 
lub większej liczbie określonych celów. 
 
Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą. 
 
 
 
 
Rzeszów, dnia ............................................................. ...........................................................................................................  
 (czytelny podpis emeryta lub rencisty, wnioskodawcy) 
  
 
 
 
 


