
 O Ś W I A D C Z E N I E 
 
Oświadczam że: 
1)  ukończyłem(-am)/nie ukończyłem(-am)* studia I stopnia …………………………………………………………………..…………                    

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

                                                                    (proszę wpisać nazwę uczelni i rok ukończenia studiów) 
 
3) Zapoznałem/zapoznałam się i rozumiem Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły 
Bankowej we Wrocławiu 
 
4) Oświadczam, że pobieram/nie pobieram* stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki w nauce na innym 
kierunku studiów. 
 
5) Oświadczam, że wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki w nauce został/nie został* złożony 
przeze mnie na inny   kierunku studiów …………………………………... 
                                                                                  (w przypadku złożenia wniosku, proszę podać kierunek i nazwę uczelni) 
 
6) Świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, 
z późn. zm.) - "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 odpowiedzialności dyscyplinarnej wynikającej z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o 
szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) - "1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające 
godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego, 
zwanym dalej "sądem koleżeńskim". 2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną." 

 
7) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, w celu i zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji 
wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. 
                 
* niepotrzebne skreślić 

 
                                                                                                                     ............................................ 
                                                                                                                         data i podpis studenta 
                                                                                                                                                                                

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

      
Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31. W przypadku pytań 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, możecie skontaktować się Państwo się z naszym 
Inspektorem Ochrony Danych, Rafałem Surowy : iod@wsb.wroclaw.pl. 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie świadczeń pomocy 
materialnej w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. 
Okres przetwarzania wynosi: 

• W przypadku przyznania pomocy materialnej lub zniżki - 50 lat od dnia 1 stycznia następującego po dacie ukończenia 
studiów. 

• W przypadku odrzucenia wniosku o pomocy materialnej lub zniżki -50 lat od dnia 1 stycznia następującego po dacie 
ukończenia studiów. 

Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem danych w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
zapewnienia funkcjonowania systemów informatycznych za pomocą których Państwa dane są przetwarzane. Dane mogą być również 
przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy. 
Osobie przysługuje prawo: 

• dostępu do treści Twoich danych,  

• do sprostowania Twoich danych, 
• do usunięcia Twoich danych, do ograniczenia przetwarzania Twoich danych, 
• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  
• do przenoszenia danych,  
• do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas 

przed jej cofnięciem.   
Osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie  jej danych osobowych narusza 
przepisy obowiązującego prawa. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe złożenie wniosku. 
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