Załącznik do Regulaminu Świadczeń dla Studentów
z dnia 27 sierpnia 2019r

Bielsko-Biała, dnia ....................................
…………………………………………..
(Imię, nazwisko)

Nr albumu……………
………………………..
(Rok akademicki/semestr)

………………………………………………..

………………………………………..
(Data, podpis przyjmującego)

………………………………………………..
(Adres)

Telefon…………………………….
e-mail…………………………………
Rektor/Komisja Stypendialna
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
w Bielsku-Białej
Wniosek kontynuacja o przyznanie Stypendium socjalnego /dla osób niepełnosprawnych*
1. Na podstawie §13 pkt 12 Regulaminu Świadczeń dla Studentów uprzejmie proszę
o przyznanie w semestrze zimowym roku akademickiego …………/……………..:
 stypendium socjalnego
 stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu:

sieroctwa;

ciężkiej lub przewlekłej choroby rodzica lub rodzeństwa studenta;

pobierania zasiłku okresowego z pomocy społecznej na podstawie art. 8 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

inne: …….……………………………………………………………………
Proszę o uwzględnienie złożonych w poprzednim semestrze dokumentów.
Informuję jednocześnie, że moja sytuacja rodzinna, majątkowa i dochodowa nie uległy zmianie.
2. Na podstawie §18 pkt 9 Regulaminu Świadczeń dla Studentów uprzejmie proszę
o przyznanie w semestrze letnim/zimowym* roku akademickiego …………/…………..:
 stypendium dla osób niepełnosprawnych
Proszę o uwzględnienie złożonych w poprzednim semestrze dokumentów.
Informuję jednocześnie, że termin ważności orzeczenia to……………………
3. Okres, w którym studentowi przysługiwały świadczenia dla studentów do dnia złożenia wniosku
wynosi w latach: ……………….
Oświadczenie
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawidłowych danych – aż do wydalenia mnie z Uczelni
włącznie i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranej pomocy materialnej - oświadczam, że podane przeze mnie
informacje oraz załączone dokumenty są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem(łam) się z Regulaminem Świadczeń dla Studentów Wyższej Szkoły
Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej z dnia 27 sierpnia 2019r.
Zgodnie z §5 Regulaminu Świadczeń dla Studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania oświadczam, że
nie będę pobierał/a świadczeń dla studentów na innej uczelni niż WSIZ lub niezwłocznie poinformuję WSIZ
o nabyciu prawa do świadczeń na innej uczelni niż WSIZ.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o prowadzonym postępowaniu w sprawie niniejszego świadczenia
drogą elektroniczną na podany we wniosku adres e-mail oraz do regularnego odczytywania i potwierdzania
otrzymanych od WSIZ informacji.
Zobowiązuję się do powiadomienia WSIZ o wszelkich okolicznościach, mających wpływ na prawo do wypłacania
świadczenia i jego wysokość.
…………………………………………
*Zakreślić właściwe
(podpis studenta)
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Załącznik do Regulaminu Świadczeń dla Studentów
z dnia 27 sierpnia 2019r
Rachunek bankowy

W

przypadku

przyznania

Stypendium

Socjalnego/

Stypendium

dla

osób

niepełnosprawnych* proszę o przelewanie środków pieniężnych na niżej podane moje konto
bankowe:
NAZWA BANKU
.................................................................................................................
Nr rachunku :

..........................................................
(podpis studenta)
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Załącznik do Regulaminu Świadczeń dla Studentów
z dnia 27 sierpnia 2019r

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych studenta składającego wniosek
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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w BielskuBiałej z siedzibą przy ul. Legionów 81, 43-300 Bielsko-Biała.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: rozpatrzenia wniosku, wypłaty i rozliczania świadczeń
dla studentów i innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
określonych przepisami prawa.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z odmową rozpatrzenia
wniosku.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do przydzielania i wypłaty
świadczeń dla studentów oraz okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz aktów
wewnętrznych WSIZ.
6. Zgodnie z przepisami prawa ma Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania lub aktualizacji, a także do ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia w zakresie dozwolonym
przez przepisy prawa.
7. Administrator może powierzyć Pana/Pani dane osobowe osobom lub podmiotom rozpatrującym wnioski
i zlecającym wypłatę świadczenia.
8. W przypadku uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO ma Pan/Pani prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla członka rodziny studenta składającego wniosek
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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w BielskuBiałej z siedzibą przy ul. Legionów 81, 43-300 Bielsko-Biała.
2. Pani/Pana dane osobowe, jako członka rodziny studenta, pozyskane zostały od studenta składającego wniosek.
Przetwarzane będą w celach: rozpatrzenia wniosku, wypłaty i rozliczania świadczeń dla studentów i innych
obowiązków wynikających z przepisów prawa.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
określonych przepisami prawa.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z odmową rozpatrzenia
wniosku.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do przydzielania i wypłaty
świadczeń dla studentów oraz okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz aktów
wewnętrznych WSIZ.
6. Zgodnie z przepisami prawa ma Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania lub aktualizacji, a także do ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia w zakresie dozwolonym
przez przepisy prawa.
7. Administrator może powierzyć Pana/Pani dane osobowe osobom lub podmiotom rozpatrującym wnioski
i zlecającym wypłatę świadczenia.
8. W przypadku uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO ma Pan/Pani prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Oświadczenie wnioskodawcy:
Niniejszym oświadczam, że przekazałem/am treść obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 14
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) zawartą w „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych dla członka rodziny studenta”
składającego wniosek, których dane zostały zawarte w załącznikach do wniosku.
…………………………………..
(podpis wnioskodawcy)
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