
Załącznik nr 4 

do Zarządzenia nr 4/09/2022 

Rektora Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych 

w Warszawie 

z dnia 30 września 2022 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

CZŁONKÓW RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU 

UZYSKANEGO W POPRZEDNIM ROKU KALENDARZOWYM 

OSÓB ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 

O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH 

PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 
 

 

 

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

     Imię i nazwisko  (DRUKOWANYMI LITERAMI)                                    PESEL/ NR PASZPORTU 

 

 

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

Adres do korespondencji (DRUKOWANYMI LITERAMI) 
 

 

 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym ................. uzyskałam/em dochód działalności 

opodatkowanej w formie (właściwe zaznaczyć) : 

 ryczałtu ewidencjonowanego; 

 karty podatkowej. 

 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

Kwota 
 

1. Dochód po odliczeniu kwot z pozycji 2 - 4 wyniósł:  
2. Należne składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły:  
3. Należne składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły:  
4. Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł:  

 

 

 

 

                      ......................................................................... 
                      (data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 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), publ. (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 z późn. zm.): 

1. Administratorem danych osobowych jest Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, 

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa.  

2. W Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie wyznaczony został inspektor ochrony 

danych osobowych (adres: iod@mans.org.pl). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznawania świadczeń. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przez  okres archiwizacji 

dokumentacji. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (tj. wypełnienie 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). 

6. Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym do przetwarzania danych w imieniu 

administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

− żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych; 

− wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Realizacja zadań w zakresie przyznawania świadczeń znajduje podstawę w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.). Osoba, której dane dotyczą jest 

zobowiązana do podania tychże danych, gdy ubiega się o przyznanie świadczeń. 

 

 

 

 

 

         ……..…………….…………………………………. 

      (data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

mailto:iod@wsm.warszawa.pl

