Oświadczenie
1. Nazwisko

…………………………..

2. Imiona

…………………………..

3. …………………………………...

4. Imię ojca

.…………………………..

5. Imię matki…………………..

6. Miejsce urodzenia ………………………

6. Data ………………………......
dzień-miesiąc-rok

Nr PESEL ………………………………………..

Nr NIP …………………………….

Prowadzę/nie prowadzę: działalność gospodarczą.*
Miejsce zamieszkania
Gmina................……………………... Powiat ...................................................
Ulica………………………………….. Nr domu ……………. Nr mieszkania …………….
Kod pocztowy ………………………. Miejscowość ……………………………………….
Telefon ………………………………
Nr konta ………. ……………. …………….. ……………. …………….. …………….. …………….
Urząd Skarbowy

zgodnie z miejscem zamieszkania wystawcy rachunku

Nr i nazwa US ………………………………………………………………
Ulica i nr domu ……………………………………………………………
Kod pocztowy, miejscowość ……………………………………...
* niewłaściwe skreślić
Stwierdzam, że powyższe dane podałem/łam zgodnie ze stanem faktycznym. Odpowiedzialność karno –skarbowa
za podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana. W przypadku zmiany w/w danych, należy poinformować
o tych zmianach Oddział Finansowy Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.

Data…………………… Podpis ……………………..
Proszę odesłać wypełnione oświadczenie na adres:
Sąd Okręgowy Oddział Finansowy 43-300 Bielsko-Biała ul.Cieszyńska 10

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej. Kontakt do
Inspektora iod@bielsko-biala.so.gov.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozliczenia
należności. Dane nie będą udostępniane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa Posiada Pani/Pan prawo
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia po okresie archiwizacji określonej
przepisami prawa, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, 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. Podanie przez
Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów obliczenia miesięcznych zaliczek na
podatek dochodowy od osób fizycznych / art.32 ust.3 ustawy z 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób
fizycznych /

