
OŚWIADCZENIE STYPENDYSTY, 
któremu przyznano stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II 

(WSZYSTKIE POLA WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

Dane stypendysty 
Imię 
 

Nazwisko Uczeń* 
 

Student* 
  

Data urodzenia (DD-MM-RRRR)                   

                   _ _ - _ _ - _ _ _ _ 
Imię ojca Imię matki 

PESEL 
            

 

 Telefon kontaktowy 
  

  

Adres korespondencyjny 
Ulica 

 
Nr domu Nr lokalu Kod i miejscowość 

 

Adres zamieszkania  
Ulica 

 
Nr domu Nr lokalu Kod i miejscowość 

 

Powiat Województwo 

 

Urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania  
Nazwa 
 

Ulica 

 
Nr domu Kod i miejscowość 

 

Forma wypłaty stypendium** 
 Konto bankowe*   Kasa*  

Numer rachunku bankowego  
                                

Dane właściciela rachunku bankowego  
Imię 
 

Nazwisko 

Ulica 

 
Nr domu Nr lokalu Kod i miejscowość 

 

Oświadczenie* 
  Wyrażam zgodę na odbiór stypendium przez rodziców/opiekunów prawnych. 

  Nie wyrażam zgody na odbiór stypendium przez rodziców/opiekunów prawnych. 

 Wyrażam zgodę*** na przetwarzanie moich danych osobowych w celu dokonania wypłaty stypendium. 

 Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. 

Data 
 
 
 

Podpis stypendysty Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
niepełnoletniego stypendysty 
 

* Wstaw znak „X” we właściwej kratce. 

** Osoby chcące odebrać stypendium w gotówce w kasie Urzędu Miasta (ul. Kredytowa 3) powinny wybrać „KASA”. 
*** Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru instytucji kultury 

pod numerem RIK 1/2006; NIP 5252357081, REGON 140469560 (dalej: „Centrum”). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u 

administratora to: ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa, telefon: +48 22 826 42 21, e-mail: iod@centrumjp2.pl. Twoje dane są przetwarzane w celu 

realizacji rocznego planu stypendialnego. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator przekazuje Twoje dane do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy jako podmiotowi 



 

wypłacającemu stypendium, a także podmiotowi obsługującemu system informatyczny programu stypendialnego, na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych. Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe do momentu wycofania zgody na przetwarzanie 

danych, tam, gdzie dane przetwarzane są na podstawie zgody, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, dla których je zgromadzono, 

chyba że obowiązujące przepisy prawa lub obrona roszczeń administratora będą wymagały dłuższego ich przechowywania. Posiadasz prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru w przypadku gdy przetwarzanie 

danych narusza przepisy prawa. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody, lecz 

wycofanie zgody będzie wiązało się z brakiem możliwości przekazania stypendium na rachunek bankowy. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe są wykorzystywane do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jakim jest wypłata stypendium, na zasadach i w zakresie określonym w dokumentacji regulującej 

przyznawanie stypendiów - Uchwale Nr LVIII/1612/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad 

udzielania stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 192, poz. 6303, z 2006 r. Nr 131, poz. 

4284, z 2007 r. Nr 164, poz. 4447, z 2008 r. Nr 218, poz. 9280 oraz z 2009 r. Nr 121, poz. 3559 z późn. zm.), rocznym planie stypendialnym wraz z 

załącznikami. Konsekwencją takiego przetwarzania danych może być brak wypłaty stypendium w przypadku podania błędnych danych lub 

wystąpienia błędu w systemie. 

W/w informacje są niezbędne do wystawienia deklaracji PIT-8C zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz.176 z późn.zm.). 


