OŚWIADCZENIE
dla celów obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
1.Nazwisko………………………………….Nazwisko rodowe…………………………….
2. Imię pierwsze…………………………….Imię drugie……………………………………
3. Imię ojca………………………………….Imię matki…………………………………….
4.Data urodzenia…………………………….Miejsce urodzenia…………………………….
5.Obywatelstwo……………………………...
6.Adres zameldowania : kod pocztowy…………………..poczta……………………………
miejscowość………………………………………………………………………………….
ulica………………………………..……………………. numer……………………………
gmina………………………………….. powiat …………………………………………….
województwo………………………………………………………………………………….
7.Adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż określony w pkt. 6,………………………………..
….……………………………………………………………………………………………..
8.Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż określony w pkt. 6 i 7………………………
……………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że rozliczam się w Urzędzie Skarbowym w:…………………………………
Adres Urzędu Skarbowego:......................................................................................................
Proszę o przekazanie mojego wynagrodzenia na rachunek bankowy nr:
…………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, iż moim identyfikatorem podatkowym jest *:
PESEL…………………………… lub NIP ………………………………………………….
Uwaga: Należy podać tylko jeden identyfikator podatkowy tj. albo PESEL albo NIP, przy czym NIP podaje się wyłącznie
w przypadku, gdy podatnik:
1) prowadzi lub prowadził w danym roku podatkowym działalność gospodarczą bez względu na formę opodatkowania,
w tym działalność zawieszoną,
2) jest lub był w danym roku podatkowym / zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,
3) jest lub był w danym roku podatkowym płatnikiem podatków, płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne jak
i zdrowotne.

Jednocześnie zobowiązuję się, iż najpóźniej do 31 grudnia danego roku podatkowego zawiadomię mego obecnego lub byłego
pracodawcę lub zleceniodawcę o zmianie mojego identyfikatora podatkowego (np. z PESEL na NIP w przypadku
rozpoczęcia działalności
gospodarczej lub jeżeli podatnik zostanie zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów
i usług po dacie złożenia niniejszego oświadczenia).

Oświadczam, że:
1) dane ujęte w niniejszym oświadczeniu podałem/am zgodnie ze stanem faktycznym,
1. wszelkich zmianach danych, o których mowa w pkt 1, niezwłocznie powiadomię
zleceniodawcę
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych* w celu:
a) realizacji przyznanej nagrody za osiągnięcia sportowe;
b) wypełniania przez Gminę Kielce obowiązków płatnika zaliczek podatkowych
nałożonych przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.);
c) wypełniania przez Gminę Kielce obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie
społeczne nałożonych przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1778, z późn. zm.);
d) wypełniania przez Gminę Kielce obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie
zdrowotne nałożonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.);
e) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w
realizacji umowy. Dane osobowe Wykonawcy mogą zostać udostępnione
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędowi Skarbowemu.
Podanie danych jest nieobowiązkowe, jednak konieczne do realizacji usług wymienionych
w pkt 1. W każdym momencie ma Pani/Pan prawo odwołać swoją zgodę składając
stosowne oświadczenie w Urzędzie Miasta Kielce, Wydział właściwy ds. sportu ul. Rynek
1 25-303 Kielce. Wycofanie zgody będzie skutkować zakończeniem realizacji usług
wymienionych powyżej w pkt 1 bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego
dokonano
na
podstawie
zgody
przed
jej
cofnięciem.
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”),
uprzejmie informujemy, iż:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce,
Rynek 1, 25-303 Kielce.
W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych
może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres email iod@um.kielce.pl

b) przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych,
c) przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji przyznanej nagrody jednak nie dłużej niż przez 5 lat. Okres
przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres
przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z przyznaną nagrodą
za osiągnięcia sportowe lub bezterminowo w przypadku zaklasyfikowania
dokumentacji do kategorii archiwalnej A,
d) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych
osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

……………………………. ………………………………………
( data wypełnienia )
czytelny podpis

W przypadku osób niepełnoletnich wymagany również podpis rodzica lub opiekuna
prawnego
*Niepotrzebne skreślić

