Załącznik nr 1 do Regulaminu Domów Studenckich
Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

WNIOSEK
o przyznanie miejsca w domu studenckim
w roku akademickim 2022/2023
Kraków, dnia ....................................
…………………………………………..
(NAZWISKO I IMIĘ)

……………………………………..

Rektor

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

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

(wydział, rok studiów, kierunek
i rodzaj oraz miejsce studiów)

..................................................................................................................................................................
(adres stałego miejsca zamieszkania)
..................................................................................................................................................................
(telefon kontaktowy, adres e-mail)
..........................................................................
(nr albumu)

.........................................................................
(nr PESEL)

......................................................................................................................................................
(studia w innej uczelni – jakiej, rok i rodzaj studiów)

Proszę o przyznanie:
1.

Miejsca w domu studenckim Nr……………….
cyfra 1 - Dom Akademicki „Bratniak” - Kraków ul. Jabłonowskich 10/12
cyfra 2 - Dom Studencki Nr II „Młodość" - Kraków ul. Urzędnicza 68
cyfra 3 - Dom Studencki Nr III „Oaza" - Kraków al. 29 Listopada 48c
cyfra 4 - Dom Studencki Nr IV „Czwórka +" - Kraków al. 29 Listopada 48b
AGH Miasteczko - (nie wpisujemy tutaj żadnego nr DS)

2.
3.
4.
5.
6.

Semestr na którym student będzie studiował w roku akademickim …………....
Odległość od Uczelni w km ,............... ,
czas dojazdu w minutach …………..
Oświadczam, że jestem sierotą: TAK
NIE
NIE PODAJĘ
Oświadczam, że jestem osobą niepełnosprawną: TAK
NIE
NIE PODAJĘ
Miesięczny dochód netto na osobę w mojej rodzinie wynosi: ……………….……. zł

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Rolniczy informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, reprezentowany przez
Rektora UR.
2. W Uniwersytecie Rolniczym został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, który jest dostępny pod adresem al. Mickiewicza 21, 31120 Kraków, pok. 22. Z inspektorem można skontaktować się również drogą elektroniczną poprzez adres e-mail iod@urk.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie Pani/Panu miejsca w domu studenckim na
podstawie udzielonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia ogólnego), rozumianej jako wyraźna czynność potwierdzająca,

polegająca na złożeniu wniosku o przydzielenie miejsca w domu studenckim. Posiada Pani/Pan prawo do jej wycofania, czego
konsekwencją będzie brak rozpatrzenia wniosku.
W razie przyznania i skorzystania z miejsca w domu studenckim Pani/Pana dane, będą przetwarzane w celu wykonania umowy najmu
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego).
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem rozpatrzenia wniosku i uzyskania przez Panią/Pana
miejsca w domu studenckim.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty prowadzące domy studenckie, nie będące własnością Uniwersytetu Rolniczego,
jeśli zostało Pani/Panu przyznane miejsce w takim domu studenckim. Udostępnienie danych takiemu podmiotowi będzie polegało na
potwierdzeniu faktu przyznania Pani/Panu miejsca w domu studenckim i będzie odbywało się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana
zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia ogólnego. Posiada pani prawo do cofnięcia takiej zgody. Wycofanie zgody pozostaje
bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Konsekwencją wycofania zgody, będzie brak
możliwości potwierdzenia przyznania miejsca w domu studenckim prowadzonym przez podmiot zewnętrzny, a co za tym idzie brak
możliwości przydzielenia miejsca w takim domu studenckim.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od wykwaterowania z domu studenckiego. W przypadku odmowy
przyznania miejsca w domu studenckim i wystąpienia o ponowne rozpatrzenie wniosku, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
do czasu zakończenia procedury ponownego rozpatrzenia wniosku.
7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w
Rozporządzeniu Ogólnym.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.
Potwierdzam, że zapoznałam(em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.
…………………………………………………………………
(miejscowość, data, czytelny podpis Wnioskodawcy)

ZGODA NA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
W przypadku przyznania mi miejsca w domu studenckim, który nie jest prowadzony przez Uniwersytet Rolniczy, wyrażam zgodę na
udostępnienie moich danych osobowych, podmiotowi prowadzącemu taki dom studencki.

…………………………………………………………………
(miejscowość, data, czytelny podpis Wnioskodawcy
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących mojej niepełnosprawności i sieroctwa, w celu przyznania mi
miejsca w domu studenckim, zgodnie z procedurą wynikającą z Regulaminu Domów Studenckich Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i że odmowa jej udzielenia nie wpłynie negatywnie na możliwość
rozpatrzenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim.

…………………………………………………………………
(miejscowość, data, czytelny podpis Wnioskodawcy

Opinia Komisji ds. Bytowych

Opinia pozytywna *
Komisja ds. Bytowych studentów Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie

Opinia
negatywna

1 - Bratniak2 – Nr II Młodość
3 - Nr III Oaza 4 - Nr IV Czwórka +
AGH

Dodatkowe uwagi

*Zaznaczyć odpowiednio
…………………………………………………………………………………………….
podpis Przewodniczącego Komisji /osoby upoważnionej

