WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA
W KŁODZKU

Załącznik nr 4 do Regulaminu
świadczeń dla studentów WSM w Kłodzku

OŚWIADCZENIE STUDENTA WSM W KŁODZKU O PROWADZENIU
WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z RODZICAMI
(wypełniać drukowanymi literami)

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. Kodeks Karny) oraz świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych
danych, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej, aż do wydalenia z uczelni i obowiązku zwrotu
nieprawnie pobranego stypendium, oświadczam, że prowadzę wspólne gospodarstwo domowe wraz ze
swoimi rodzicami:

…………………………………………………………………………………………………...
………………….…………………………..................................................................................
(imiona i nazwiska rodziców z adresem zamieszkania)

oraz, że utrzymujemy się z połączonych dochodów członków rodziny wymienionych we wniosku
o przyznanie pomocy materialnej.

Kłodzko, dnia ……………………………

………………………………….
( podpis studenta )
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WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA
W KŁODZKU

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB WSPÓLNIE ZAMIESZKUJĄCYCH

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku z siedzibą
przy ul. Warty 21, 57-300 Kłodzko;
2. Z Administratorem można się kontaktować:
• telefonicznie pod numerem: 74 867 13 02; 531 604 500
• mailowo na adres skrzynki: dziekanat@wsm.klodzko.pl
3. Powołany Inspektor Ochrony Danych: Rafał Guzik; kontakt: abi@vp.pl
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania studentowi stypendium zgodnie
z Regulaminem świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku w ramach
realizacji prawnie uzasadnionych zadań Administratora.
5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z § 5 ust. 4
Regulamin świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty ściśle współpracujące
z Administratorem w ramach realizacji celu określonego w pkt. 4.
7. Państwa dane osobowe zostały pozyskane od studenta przy pomocy „Oświadczenia studenta”
w związku z ubieganiem się o stypendium.
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego
w pkt. 4 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
w szczególności zgodnie z przepisami regulującymi kwestię archiwizacji dokumentów.
9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,
niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na profilowaniu.
10. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
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