Załącznik nr 2.2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz
trybu i kryteriów ich przyznawania dla studentów w Lingwistycznej Szkole Wyższej

..................................................
(imię i nazwisko studenta)
..................................................
(nr indeksu)
OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI FINANSOWEJ STUDENTA
Świadoma/Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że
nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub
faktycznych oraz oświadczam, że spełniam jeden z następujących warunków*:

 ukończyłem/łam 26. rok życia,
 pozostaje w związku małżeńskim,
 mam na utrzymaniu dzieci, o których

mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 lit d. ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku
 osiągnąłem/łam pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej;
 posiadam stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku
podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia
oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych
w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

.........................................
(miejscowość, data)

...................................................................
(Czytelny podpis studenta )

*właściwe zakreślić
Pouczenie:
Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna za podanie niezgodnych z prawdą oświadczeń wynika z:
Art. 233 ustawy Kodeks karny (odpowiedzialność karna do 3 lat pozbawienia wolności);
Art. 307 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (kary dyscyplinarne – aż do wydalenia z uczelni włącznie).
Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z powyższym pouczeniem.
………………………………..……………………………………….
(Miejscowość, data i podpis członka rodziny składającego oświadczenie)

Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu w sprawie pomocy materialnej jest Lingwistyczna Szkoła Wyższa w
Warszawie, al. Jerozolimskie148, 02-326 Warszawa. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
i.lewaszkiewicz@lingwistyka.edu.pl tel. (22) 886 50 12 Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań pomocy materialnej,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), zaś dane osobowe
wykraczające poza dane wymagane do rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO
(zgody) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Okres przechowywania
danych osobowych wynika z przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Kodeksu cywilnego w zakresie przedawnienia
roszczeń. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw, w uprawnionym
przypadku. Wnioskodawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem
możliwości realizowania świadczeń pomocy materialnej. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane
decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

