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Wniosek 

o udzielenie wsparcia finansowego realizowanego z darowizny pieniężnej przekazanej przez 

NAU Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. 

 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

NAZWISKO I IMIĘ ……………………………………………………………………………………… 

MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA  

……………………………………………………………………………………………… 

(KOD, MIASTO, ULICA, NR DOMU, NR MIESZKANIA) 

 

NUMER TELEFONU ……………………….…………….  ADRES E-MAIL……………….……………   

ROK STUDIÓW ……..………………… 
                  

 

NR PESEL     

 
lub NR PASZPORTU – dotyczy wyłącznie cudzoziemców nieposiadających nr PESEL 

                              

NR ALBUMU                                        

STUDIA:     – I STOPNIA      – II STOPNIA    – JEDNOLITE  

W przypadku studentów cudzoziemców – zasady odbywania studiów na Uniwersytecie Łódzkim 

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

II. Opis sytuacji będącej podstawą do ubiegania się o dofinansowanie 
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Oświadczam, że mój średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka rodziny 

wynosi ………………………….. dotyczy sytuacji, kiedy student ubiega się o dofinansowanie 

ze względu na pogorszenie się sytuacji finansowej 

 

DOFINANSOWANIE JEST WYPŁACANE BEZGOTÓWKOWO. PROSZĘ O PRZEKAZANIE PRZYZNANYCH ŚWIADCZEŃ NA KONTO: 

   
NAZWA I ODDZIAŁ BANKU  

 

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

 

Oświadczam, że: 

1) jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym 

odpowiedzialności dyscyplinarnej i obowiązku zwrotu bezprawnie pobranych 

świadczeń; 

2) zapoznałem/am się z Regulaminem wsparcia finansowego realizowanego z darowizny 

pieniężnej przekazanej przez NAU Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.; 

3) nie jestem uprawniony do pobierania świadczeń stypendialnych określonych w art. 86 

Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

4) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Łódzki moich danych osobowych 

w zamieszczonej poniżej klauzuli informacyjnej: 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

STUDENTÓW/DOKTORANTÓW 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, z siedzibą przy 

ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego:  

1) na wskazany wyżej adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych 

pok. 203; 

2) e-mail: iod@uni.lodz.pl. 

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją 

przez Uniwersytet Łódzki zadań wynikających z przepisów prawa.  

mailto:iod@uni.lodz.pl
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4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 

1) obowiązujących przepisów prawa, m.in. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce oraz przyjętych w Uniwersytecie aktów wewnętrznych; 

2) zawartej umowy; 

3) wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych – 

w sytuacjach, gdy przepis prawa lub zawarta umowa nie daje podstaw do 

przetwarzania danych. 

5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej 

zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wymagany 

właściwymi przepisami prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na 

podstawie właściwych regulacji prawnych oraz stosownych umów zawartych 

z Uniwersytetem. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 

do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych; 

2) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeżeli dotyczy; 

4) przenoszenia danych osobowych na warunkach określonych w przepisach prawa; 

5) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację 

wskazanych celów przetwarzania. 

 

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f 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. U. UE. L. 2016.119.1) – „RODO”. 

 

 

Data …………….      podpis ……………………… 


