
 

OŚWIADCZENIE AKCJONARIUSZA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH NIEZBĘDNYCH DO 

SPORZĄDZENIA „INFORMACJI O WYPŁACONYM STYPENDIUM, O PRZYCHODACH Z INNYCH 

ŹRÓDEŁ ORAZ O NIEKTÓRYCH DOCHODACH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ O NIEKTÓRYCH 

DOCHODACH Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH”- PIT – 8C 

 

1. IMIĘ I NAZWISKO -   ………………………………………………………………………… 

2. PESEL -  …………………………………………………….…………………………………… 

3. DATA URODZENIA - …………………………………………..…………………………… 

4. ADRES ZAMIESZKANIA: 

a) WOJEWÓDZTWO - …………………………..……………………………………… 

b) POWIAT - ………………………………………………………………………………… 

c) GMINA - …………………………………………………………………………………… 

d) ULICA - …………………………………………………………………………………… 

e) NR DOMU - ……………………………………………………………………………… 

f) NR LOKALU - …………………………………………………..……………………… 

g) MIEJSCOWOŚĆ - ……………………………………………………………………… 

h) KOD POCZTOWY - …………………………………………………………………… 

i) POCZTA - ………………………………………………………………………………… 

5. URZĄD SKARBOWY (wskazanie i adres) –  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. NIP - …………………………………………………… 

6. Koszt uzyskania przychodu * …………………………………………………… 

 

Jednocześnie zobowiązuję się, że w sytuacji zmiany ww. danych do dnia  31 grudnia 2018 r.  

przekażę w formie pisemnej do Yawal S.A. z siedzibą w Herbach, adres: 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 

36,  informację w tym zakresie.  

 

        ……………………………………………………… 
  (data i czytelny podpis składającego oświadczenie) 

 



 

Informujemy, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółkę Yawal S.A. z siedzibą w 42-284 

Herby, ul. Lubliniecka 36, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest pracownik Spółki; e-mail: 

iod@yawal.com. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazania informacji o wartości 

dochodów z kapitałów pieniężnych i będą udostępniane innym odbiorcom, 

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty należące do Grupy Yawal oraz organ 

podatkowy, 

5. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 3 

oraz art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2012 r. poz. 361, z późn. zm.),art. 6 ust. 1c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

6. podanie danych jest niezbędne do przekazania informacji o wartości dochodów z kapitałów 

pieniężnych w przypadku niepodania danych, niemożliwa jest realizacja w/w obowiązku 

ustawowego, 

7. posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

• przenoszenia danych, 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie będzie odbywać 

się na podstawie zgody. 

8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu,  

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony przepisami prawa  i po 

tym okresie zostaną usunięte. 
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