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                                                                                                                                Załącznik nr 10 

OŚWIADCZENIE DO CELÓW PODATKOWYCH 
 

DO UMOWY NR …………………………….  Z DNIA: ................................................... 

Nazwisko: 

 

Imię: 

 

2 Imię: 

 

Imię ojca: 

 

Imię matki: 

 

Data i miejsce urodzenia: 

 

PESEL: 
NIP*: 

 

MIEJSCE ZAMELDOWANIA 

Województwo: 

 

Powiat: Gmina: 

 
Ulica: 

 

Nr domu i mieszkania: 

 

Kod pocztowy: Miejscowość: Poczta: 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

Województwo: 

 

Powiat: Gmina: 
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Ulica: 

 

Nr domu i mieszkania: 

 

Kod pocztowy: Miejscowość: Poczta: 

URZĄD SKARBOWY 

Nazwa: 

 

Ulica: 

 

Nr domu i mieszkania: 

 

Kod pocztowy: 

 

Miejscowość:                        

 

Jestem studentem (uczelnia, wydział, rok st., nr albumu) 

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

Oświadczam, iż wszystkie w/w informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, a odpowiedzialność karna za 

podanie informacji niezgodnych z prawda lub ich zatajenie jest mi znana. Zobowiązuję się do niezwłocznego 

poinformowania Zleceniodawcy o wszelkich zmianach dotyczących treści niniejszego oświadczenia oraz przyjmuje 

odpowiedzialność z tytułu niedotrzymania powyższego zobowiązania. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu do 

celów podatkowych związanych z udziałem w projekcie „Wysokiej Jakości Staże szansą zawodową dla studentów TŻiŻCZ UP w Lublinie” - nr 

projektu POWR.03.01.00-00-S162/17 zgodnie z Rozporządzeniem 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/RODO). publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter 

dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem”. 

 

Lublin, dn.:.........................................                                                        …………………………………………………………. 
                                                                                                                                           (czytelny podpis)  
 

*NIP należy wpisać jeżeli wykonawca/zleceniobiorca posługuje się nim do celów podatkowych. Numer Identyfikacji 

Podatkowej (NIP) jest identyfikatorem do celów podatkowych dla osób: prowadzących działalność gospodarczą lub 

będących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 


