Załącznik nr. 1 do Regulaminu

Dokument ten stanowi wzór i został sporządzony w celach informacyjnych na podstawie
elektronicznego wniosku dostępnego na osobistym koncie kandydata do stypendium.

FUNDACJA EDUKACYJNA IM. JERZEGO JUZONIA
WNIOSEK
O przyznanie stypendium akademickiego w roku akademickim 2018/2019

I.

Dane osobowe studenta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

II.

Nazwisko Imię:
Adres e-mail:
Nr Pesel:
Średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w 2017r:
Seria i nr dowodu osobistego:
Ważność dowodu osobistego:
Obywatelstwo:

Aktualny adres zameldowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ulica:
Nr domu:
Nr mieszkania:
Kod pocztowy:
Poczta:
Miejscowość:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
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III.

Dane uczelni
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa uczelni:
Wydział:
Kierunek:
Typ studiów:
Miasto:
Data z decyzji komisji rekrutacyjnej o przyjęciu na studia:

Organ uczelni upoważniony do potwierdzenia przyjęcia na studia:
7. Nazwa:
8. Nr telefonu:
9. Adres e-mail:
Poniższe wypełnić tylko w przypadku gdy organ uczelni potwierdzający rozpoczęcie studiów w
październiku jest inny niż organ potwierdzający przyjęcie na studia

Organ uczelni upoważniony do potwierdzenia rozpoczęcia studiów:
10. Nazwa:
11. Nr telefonu:
12. Adres e-mail:

IV.

Dane Urzędu Gminy lub Miasta
1. Nazwa Urzędu:
2. Nr telefonu:
3. Adres e-mail:

V.

Dane Urzędu Skarbowego
1. Nazwa Urzędu Skarbowego:
2. Adres e-mail:

VI.

Dane Banku
1. Nazwa Banku
2. Posiadacz rachunku:
3. Numer rachunku bankowego wnioskodawcy:
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VII.

Skąd dowiedziałeś/aś się o FEJJ:

VIII.

Oświadczenia

„Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Regulaminem Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia na VII
Edycję stypendiów i akceptuję jego warunki.”
„Oświadczam, że jestem jedynym posiadaczem rachunku bankowego, wskazanego przeze mnie we
wniosku. Oświadczam również, że rachunek ten nie ma przypisanych żadnych pełnomocników”
„Oświadczam, iż jestem świadomy przetwarzania i przesyłania do wskazanych przeze mnie
podmiotów, moich danych osobowych, w celach związanych z działalnością Fundacji Edukacyjnej im.
Jerzego Juzonia, zgodnie z przekazaną mi informacją w przedmiocie przetwarzania danych
osobowych.”
„Oświadczam, że zapoznałem(am) się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych
osobowych.”
„Oświadczam, iż jestem świadomy prawa sprawdzenia przez Fundację prawdziwości danych,
zawartych w moim wniosku, w instytucjach w tym wniosku przeze mnie wpisanych.”
„Oświadczam, iż informację o przetwarzaniu danych osobowych w Załączniku nr 4 przekażę
wszystkim członkom mojej rodziny uwzględnianych przy obliczaniu średniego dochodu, chyba że
będzie to niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku.
„Oświadczam, iż wyrażam dobrowolną zgodę na wystawianie i udostępnianie mi elektronicznych
deklaracji PIT-8C przez Fundację na moim osobistym koncie na www.fejj.pl w formie pliku do
pobrania .”
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