Oświadczenie dla celów podatkowych (formularz zobowiązani są wypełnić zarówno
autor/autorzy, jak i realizator/realizatorzy).
Nazwisko: ................................................................................ Nazwisko rodowe:.............................................................
Imiona: 1) ................................................................... 2).................................................................................................
Imię ojca: ......................................................................., Imię matki: ..............................................................................
Miejsce urodzenia: ..............................................................Data urodzenia........................................................................
Adres zamieszkania:
Kod pocztowy: ................................ Miejscowość: .............................................................................................................
Ulica: ............................................................................... Nr domu: ............. Nr lokalu:......................................................
Gmina ......................................... Powiat.................................... Województwo.................................................................
Adres do korespondencji: (podać jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Urząd Skarbowy (właściwy dla miejsca zamieszkania):
…………………………………………...............................................................................................................................................

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników moim numerem
identyfikacji podatkowej jest ……………………….. (wpisać właściwe: PESEL lub NIP*) nr:

Nr rachunku bankowego

..........................................................................................................................

Tel. kontaktowy .............................................................................................................................................
* Należy wypełnić zgodnie z następującą tabelą:
numer PESEL
osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:
» jest objęta rejestrem PESEL
» nie prowadzi działalności gospodarczej

NIP
» osoba prowadząca działalność gospodarczą podlegająca wpisowi
do CEIDG
» osoba niebędąca przedsiębiorcą (niepodlegająca wpisowi do
CEIDG), ale prowadząca działalność gospodarczą

» nie jest płatnikiem podatków

» osoba niebędąca przedsiębiorcą (niepodlegająca wpisowi do
CEIDG), ale zarejestrowana jako podatnik VAT lub podlegająca
zarejestrowaniu jako podatnik VAT

» nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

» osoba nieprowadząca działalności gospodarczej nieobjęta rejestrem PESEL

» nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT

» osoba nieprowadząca działalności gospodarczej będąca płatnikiem podatków
» osoba nieprowadząca działalności gospodarczej będąca płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

W przypadku zmiany powyższych danych zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym „Radio PiK” S.A.
____________________________________________
Podpis składającego oświadczenie (autora/realizatora)
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz.
1182 ze zm.) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie
Radio Pomorza i Kujaw Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (85-006), ul Gdańska 48-50, zwana dalej Spółką.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z Międzynarodowym Konkursem Artystycznych
Form Radiowych „Grand PiK 2015” i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt2.

