POTWIERDZENIE ODBIORU PACZKI
1.

Oświadczam, że jestem świadomy(a), iż od otrzymanej zapomogi w formie paczki świątecznej
jestem zobowiązany(a) odprowadzić podatek dochodowy oraz wykazać jej wartość, jako przychód
w składanym rocznym zeznaniu podatkowym za 2018r. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami podatkowymi dochodowego i Ordynacją Podatkową.

2.

Potwierdzam odbiór …......... paczki (ek).

3.

Wartość jednej paczki wynosi: 116,00 zł (sto szesnaście złotych 00/100).

4.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie poniższych danych osobowych w związku z realizacją celów
statutowych NSZZ „Solidarność”.

5.

Potwierdzam, że otrzymałem klauzulę informacyjną zgodną z tzw. RODO stanowiącą załącznik
do Deklaracji Członkowskiej NSZZ „Solidarność”.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w w/w oświadczeniu wszelkich danych niezbędnych
do realizacji procesu wydania paczki żywnościowej 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 (określane, jako
"RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").
Zostałem poinformowany (-na) i nie wnoszę zastrzeżeń do poniższej Polityki Prywatności w następujących
kwestiach:
Kto będzie administratorem moich danych:
Administratorem moich danych będzie: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UZ z siedzibą w Zielonej Górze, ul.
Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra, tel. (68) 328 22 47, mail: solidarnosc@org.uz.zgora.pl, Budynek: Centrum
Komputerowe/Poligrafia / A-4 (Kampus: A), pom. 11, Budynek: Dydaktyczny / A-29 (Kampus: A), pomieszczenie 212
(biuro).
Zakres przetwarzanych moich danych:
Dane osobowe, które są podane w składanym potwierdzeniu.
Dlaczego będą przetwarzane moje dane?
Przetwarzane dane będą wyłącznie w celach ewentualnej kontroli skarbowej.
Komu będą przekazane moje dane?
Twoje oświadczenie (potwierdzenie) nie będzie nikomu przekazywane i udostępniane i zostanie przekazane
Skarbnikowi Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UZ celem zarchiwizowania i ewentualnego udostępnienia
organom kontroli skarbowej na ich wyraźny wniosek.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania moich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie
prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie odbywać się na podstawie wyrażonej powyżej
mojej dobrowolnej zgodzie potwierdzonej własnoręcznym podpisem.
Prawa osób, których dane dotyczą
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych, ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W zależności od podstawy przetwarzania danych część z tych
praw może zostać ograniczona odrębnymi przepisami. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do
swoich danych osobowych ich aktualizacji oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).
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