Nazwisko i imię.................................................... Nr albumu.........................
Wpłynęło dnia ………...
Rok studiów……….……. Semestr…………
Data urodzenia ……………..………..Numer PESEL ………………..……..….
L. dz. …………………...
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………… .
.................................................................................... ……………………………………..………
Telefon kontaktowy ....................... ............................
Wydział: Finansów i Technologii informatycznych / Prawa i Nauk społecznych *
Rodzaj studiów: stacjonarne / niestacjonarne *
Kierunek studiów: Finanse i Rachunkowość / Informatyka / Bezpieczeństwo Wewnętrzne / Prawo *
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
SPECJLANEGO DLA STUDENTA

Do wniosku dołączam:
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez:…………………………………….......
................................................................................................................................................ …………..
Oświadczam, że:
- ukończyłem(am)/ nie ukończyłem(am)* studia I stopnia..............................................................
.............………………………………………………………….……………………………………….
(wpisać nazwę Uczelni i rok ukończenia)

- ukończyłem(am)/nie ukończyłem(am)* studia II stopnia/jednolite magisterskie………………
…………………………………….… ……………………………………….…………………………
(wpisać nazwę Uczelni i rok ukończenia)

- jestem studentem innej Uczelni / nie jestem studentem innej Uczelni*
- pobieram / nie pobieram* - na innej Uczelni lub kierunku stypendium Specjalne dla Osób
Niepełnosprawnych
OŚWIADCZENIE
OŚWIADCZENIE
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 § 1 w zw. z § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za podawanie nieprawdziwych danych oraz
obowiązku zwrotu nieprawnie pobranej pomocy materialnej, oświadczam że podane wyżej informacje dotyczące mojej osoby, są
kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w celu i zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosku o
przyznanie świadczeń pomocy materialnej w WSFiP w Bielsku-Białej a w szczególności wyrażam zgodę na podanie do
publicznej wiadomości (tablica ogłoszeniowa, strona internatowa WSFiP), moich danych osobowych umieszczonych w liście
rankingowej.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016r. informuje, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Cz.
Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała.
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją ustawy o szkolnictwie wyższym jt. Dz.U. z
2017poz.2183, oraz ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018. poz. 1000.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas określony przepisami Prawa o szkolnictwie wyższym.
d) Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczeniu
przetwarzania tych danych. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych
osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych.
e) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
f) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym.
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