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Oświadczenie członka rodziny studenta dotyczące 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w celach związanych z przyznawaniem świadczenia z Funduszu 

Stypendialnego dla studentów oraz miejsca w Domu Studenta 
(oświadczenie składa każdy członek rodziny studenta, również niepełnoletni) 

 

Ja, niżej podpisany(a), wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę, zgodnie z art. 7 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 119  
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku. 
 

1) …………………………………………………………………………..………... 

2) …………………………………………………………………………..………... 

3) …………………………………………………………………………..………... 

4) …………………………………………………………………………..………...  

 

…………………………………………………………………………………..…………………..………... 
(data, imię i  nazwisko studenta lub członka rodziny studenta**, stopień pokrewieństwa ) 

 

i załączonej do niego dokumentacji o przyznanie: 
 

 stypendium socjalnego * 

 zapomogi * 

 miejsca w Domu Studenta * 

przez Akademię Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego jako Administratora tych danych,  
w celu prowadzenia na podstawie przepisów prawa przez Uczelnianą Komisję Stypendialną postępowania  
o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w zakresie objętym złożonym wnioskiem.  
 

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej w związku z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 
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 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” 
 

1) …………………………………………………………………………..………... 

2) …………………………………………………………………………..………... 

3) …………………………………………………………………………..………... 

4) …………………………………………………………………………..………...  

 

…………………………………………………………………………..…………………………………….. 
(data, imię i  nazwisko studenta lub członka rodziny studenta**, stopień pokrewieństwa ) 

* zaznaczyć odpowiednio 
** w przypadku członków rodziny, którzy na dzień złożenia wniosku przez studenta nie mają ukończonego 13-ego roku życia, 
oświadczenie w ich imieniu podpisuje opiekun prawny.                   


