ROZLICZENIE PODATKOWE –HOLANDIA za rok ……………………….
ZORGTOESLAG ( dodatek do ubezpieczenia) za rok …………………….

□ start

□ stop

1. DANE OSOBOWE
PODATNIKA
Nazwisko :
Imie :
SOFI numer:
Data urodzenia:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Ulica i numer:
Telefon kontaktowy:
E-mail :
Czy jesteś ( byłeś ) zameldowany w Holandii ?
okres ;
OD
DO
Dochód w Polsce lub innym kraju ( kwota ) ;
2.DANE OSOBOWE PARTNERA FISKALNEGO
DATA ŚLUBU ;
Nazwisko:
SOFI numer:
Nr. Telefonu :
Dochód w Polsce

Mąż / żona

Imiona:
Data urodzenia:
TAK / NIE

Kwota brutto ;

3.CZY MASZ DZIECI ZAMELDOWANE RAZEM Z TOBĄ POD WSPÓLNYM ADRESEM?
(1) Imię:
Data urodzenia:
Sofi nr :
(2) Imie :
Data urodzenia :
Sofi :
CZY JESTEŚ RODZICEM SAMOTNIE WYCHOWUJACYM DZIECKO?

TAK / NIE

CZY POBIERASZ ZASIŁEK RODZINNY Z HOLANDII ?
TAK / NIE
Koszt utrzymania 1 dziecka ( alimenty ) do 21 roku życia ( miesięczny )
KOSZTY LECZENIA /LEKARSTW / INNYCH TYPU PODOBNYCH ( KWOTA )
4. KONTO
Nr konta :
Bic ( swift ) :
CZY POPRZEDNIE ZWROTY PODATKU BYŁY

Nazwa Banku
WYPŁACANE NA POWYŻSZE KONTO

TAK/NIE

5.PODAJ OKRESY ZATRUDNIENIA W HOLANDII:
NAZWA PRACODAWCY

OKRES ZATRUDNIENIA OD

OKRES ZATRUDNIENIA DO

6,DO ROZLICZENIA ODDAŁEM (ILOŚĆ EGZEMPLARZY)………...... JAAROPGAAF
(do rozliczenia musza być oddane wszystkie jaaropgave !!)

I_I Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu i zakresie niezbędnym do
realizacji zgłoszenia
.

Podanie danych w formularzu jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji zgłoszenia. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do
treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

………………………………………………………………………
( data / podpis )

I_I Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu i zakresie niezbędnym do
realizacji zgłoszenia.

Administratorem Państwa danych osobowych jest FHU DEVRO ADAM ZGANIACZ, z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim przy ul. Kościelnej 6, 44-300 Wodzisław Śląski.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym, a w
przypadku wyrażenia na to zgody - również dalszych procesach rekrutacyjnych.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. W przypadku ubiegania się przez Panią /Pana o zatrudnienie na
podstawie umowy o pracę dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych tj. uprawnienia
określonego w art. 22 ze znaczkiem 1 Kodeksu pracy. Natomiast w odniesieniu do danych osobowych nie
wymienionych w art. 22 ze znaczkiem 1 dane te przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na
podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach
rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego . – Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Państwa zgłoszenia. W przypadku niepodania danych
nie będzie ono mogło być zrealizowane.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych
będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zgłoszenia lub wynikający z przepisów
prawa, licząc od dnia, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
10. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w firmie FHU DEVRO: iodo@df5.pl
1.

