Załącznik nr 8 do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

………………………., dnia ………………………
…………………………………. . . . . . . ………...
Nazwisko i imię studenta/ nr albumu
…………………………………. . . . . . . .. ………
Kierunek studiów /rok studiów/poziom kształcenia
OŚWIADCZENIE

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 § 1 kk – „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną
osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do
należytego pojmowania przedsiębranego działania podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” - oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art.
307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj.: Dz.U z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.), oświadczam, że:

zapoznałem(am) się z treścią art. 93 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce * - właściwe zaznaczyć (X):
• ukończyłem(am) studia:
TAK
pierwszego stopnia,

drugiego stopnia,

jednolite magisterskie

…………………………………………………………………………………………….………………………………
(podać datę rozpoczęcia i ukończenia studiów, nazwę uczelni, kierunek)
i uzyskałem/(am) tytuł zawodowy: ......................…………………………………….……………………………………..
NIE
• rozpocząłem/(am) studia lecz ich nie ukończyłem/(am) (np. rezygnacja, skreślenie):
TAK
pierwszego stopnia - ……………………………………………………………………………………………………
(podać datę rozpoczęcia studiów, datę rezygnacji lub datę skreślenia, nazwę uczelni, kierunek)
drugiego stopnia - ………………………………………………………………………………………………………
(podać datę rozpoczęcia studiów, datę rezygnacji lub datę skreślenia, nazwę uczelni, kierunek)
jednolite magisterskie ……………………………………………..………………………………………………….....
(podać datę rozpoczęcia studiów, datę rezygnacji lub datę skreślenia, nazwę uczelni, kierunek)
NIE
• w trakcie obecnych i poprzednich studiów pobierałem/(am) stypendium o charakterze ………………………. :
TAK- pobierałem/(am) przez
miesięcy (proszę podać okresy pobierania stypendium, nazwę uczelni, kierunek)
…………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………………………
NIE
• w dniu złożenia wniosku studiuję na innym kierunku studiów:
TAK …………………………….……………………………………………………………………………
(podać rok rozpoczęcia studiów, nazwę uczelni, kierunek, planowany termin ukończenia)
oraz złożyłem(am) na wyżej wymienionym kierunku studiów wniosek o stypendium : tak nie
NIE
• jestem funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej(funkcjonariuszem służb państwowych) i podjąłem studia
na podstawie skierowania (zgody właściwego przełożonego) i otrzymałem pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o
służbie

TAK
NIE
• zapoznałem(am) się z Regulaminem świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSFiZ w Białymstoku;
• w przypadku nienależnie pobranych świadczeń pomocy materialnej zobowiązuję się je niezwłocznie zwrócić na rachunek funduszu stypendialnego (zgodnie z
§ 6 ust. 11 Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSFiZ w Białymstoku).
• zapoznałem(am) się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie dla niezbędnych potrzeb Uczelni związanych z
realizacją niniejszej umowy, w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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)(Dz.Urz.UE L 119).

*

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Art. 93 [Ograniczenie możliwości przyznania świadczeń]:
1. Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych
studiach magisterskich.
2. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1,
tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
3. Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
1)magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
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2)licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
4. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich
pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
1)pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów;
2)drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów.
5. Łączny okres, o którym mowa w ust. 4, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania
określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.
6. Do okresu, o którym mowa w ust. 4 i 5, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, o których mowa w ust. 1, w tym semestry
przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia
rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na
kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
7. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2,
przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.
8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
I. Administrator danych osobowych:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ciepłej 40,
15-472 Białystok, tel. 85/67 85 823 e-mail: kancelaria.rektora@wsfiz.edu.pl.
II. Inspektor Ochrony Danych:
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji
swoich praw przez e-mail: iod@wsfiz.edu.pl; nr tel.: 85 678 58 51 lub pisemnie na adres: ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok.
III. Cele i podstawy przetwarzania:
Na podstawie ciążącego na Administratorze danych obowiązku prawnego, wynikającego z przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.), Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej przewidzianych dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
w Białymstoku oraz celach statystycznych i archiwalnych.
IV. Kategorie danych, które przetwarzamy:
Imię/imiona, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, obywatelstwo, adres, numer telefonu, adres e-mail, wykształcenie, rodzaj i nazwa
ukończonej szkoły/uczelni, nr konta, okresy pobierania świadczeń pomocy materialnej (w tym na innych uczelniach), a ponadto:
− w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne/zapomogę także dochody studenta, dochody członków jego rodziny, źródła ich
uzyskiwania oraz źródła utrzymania studenta i członków jego rodziny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach
rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.), Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1507, z późn. zm.), Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 r., z późn. zm.), Rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie
świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466);
− w przypadku ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych także data powstania, stopień i rodzaj niepełnosprawności;
− w przypadku ubiegania się o stypendium rektora: uzyskiwane wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.
V. Odbiorca danych:
Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza sytuacjami przewidzianymi w przepisach prawa i zapewniającymi
funkcjonowanie WSFiZ w Białymstoku. W przypadkach dotyczących studentów korzystających z programów mobilności akademickiej, dane
mogą być przekazane ich uczelniom macierzystym, w tym uczelniom zagranicznym. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
VI. Okres przechowywania danych:
Dane będą przechowywane przez okres studiów, również przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniami pomocy
materialnej oraz w archiwum po ukończeniu studiów przez 5 lat.
VII. Przysługujące prawa:
Przysługuje Panu/Pani:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
W celu realizacji swoich praw, prosimy o zgłoszenie przysługującego Panu/Pani żądania Inspektorowi Ochrony Danych Wyższej Szkoły
Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:
Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej przewidziane dla
studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku na podstawie art. 86 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Jeżeli nie poda Pan/Pani danych, możemy odmówić Panu/Pani przyznania świadczeń pomocy materialnej, o które się
Pan/Pani ubiega w Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

....................................., dnia ....................................

………………........................................................................
(własnoręczny czytelny podpis studenta)
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