
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH  CZŁONKA RODZINY  
 OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, 

INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD 

OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I 

ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH 

 

DANE WNIOSKODAWCY 

…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….  

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

…………………………………………………………………………….....  ……………………………………………………………………..……...  

(nr tel.)     (PESEL)      

DANE CZŁONKA RODZINY WNIOSKODAWCY 

…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….  

(imię i nazwisko członka rodziny wnioskodawcy) 

…………………………………………………………………………….....   

(PESEL)        

OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, że członek mojej rodziny: 

- prowadzi/ nie prowadzi* działalność gospodarczą  
- otrzymuje/ nie otrzymuje* inne dochody niepodlegające opodatkowaniu (niewykazane w zeznaniach 

rocznych) na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (w szczególności: alimenty 
na rzecz dzieci, stypendia socjalne, należności otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych).  

 
Oświadczam, że wyżej wymieniony członek rodziny, w roku kalendarzowym:.......................... rok, uzyskał 

dochód w wysokości: …………………….... zł z tytułu: 

…………………………………………………………..……………………………………………………………………….… ……………………… zł 

(wpisz rodzaj dochodu) (kwota) 

…………………………………………………………..……………………………………………………………………….… ……………………… zł 

(wpisz rodzaj dochodu) (kwota) 

…………………………………………………………..……………………………………………………………………….… ……………………… zł 

(wpisz rodzaj dochodu) (kwota) 

…………………………………………………………..……………………………………………………………………….… ……………………… zł 

(wpisz rodzaj dochodu) (kwota) 

…………………………………………………………..……………………………………………………………………….… ……………………… zł 

(wpisz rodzaj dochodu) (kwota) 

 
 

Jednocześnie potwierdzam prawdziwość podanych danych własnoręcznym podpisem świadoma/y 

odpowiedzialności karnej (art. 286  1 lub 3 KK).  

 
.........................................................   
            (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 
 

*niewłaściwe skreślić 

  



 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w celach związanych z przyznawaniem dofinansowania ze środków  

Fundacji Bullerbyn 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym wniosku i załączonej do niego 

dokumentacji przez Fundację Bullerbyn w celach związanych z przyznawaniem dofinansowania. 

 

....................................................................
(miejscowość i data) 

 

..................................................................................... 
(podpis wnioskodawcy) 

 
 

....................................................................
(miejscowość i data) 

 

 

...................................................................................  

(podpis członka rodziny wnioskodawcy lub innych osób 
pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, 

których dane zostały podane we wniosku lub załączonej do niego 
dokumentacji) 

 
W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie, na podstawie 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), zwanego dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych, ul. 
Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować w formie elektronicznej pod 
adresem: iod@bullerbyn.pl lub w formie pisemnej pod adresem: Aleja Wyzwolenia 7, 00-572 Warszawa. 

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe (dotyczące Pani/Pana, członków Pani/Pana rodziny oraz innych 
osób pozostających z Panią/Panem we wspólnym gospodarstwie domowym) przetwarzane będą w celach 
związanych z przyznawaniem dofinansowania w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dobrowolnie 
wyrażonej zgody na przetwarzanie danych. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie 
niezbędnym do określenia sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej oraz ustalenia praw osoby uprawnionej 
do otrzymania dofinansowania zgodnie z regulaminem dofinansowań Fundacji Bullerbyn. 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny do 
realizacji świadczenia, tj.: 

1) w celach związanych z przyznawaniem dofinansowania – do momentu upływu przedawnienia roszczeń; 

2) w celach podatkowych i rachunkowych – w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami. 

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów 
upoważnionych przez przepisy prawa. 

6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie  będą 
profilowane. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, 
a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  

8. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 
sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 


