Załącznik nr 2 do Regulaminu domów studenckich UPP

WNIOSEK
o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki …………………………
dla studentów studiów stacjonarnych
Dane osobowe
Nazwisko

Imię

poziom studiów (I stopnia , II stopnia, jednolite magisterskie)

kierunek studiów

nr telefonu kontaktowego

adres e-mail

Adres stałego zamieszkania wnioskodawcy
ulica, nr domu, nr mieszkania

gmina / powiat

kod pocztowy, miejscowość

Województwo

liczb kilometrów dzieląca Poznań od miejsca zamieszkania

Data i miejsce urodzenia/imię ojca

PESEL

…………………………………………..
Nazwa uczelni

…………………………………
Nr albumu

………………………………………….

…………………………………

dotyczy studentów innych uczelni niż UPP

miejsca w domu studenckim - ........................................................................
Wnioskuję o przyznanie: (zaznaczyć X w pierwszej kolumnie)
miejsca w domu studenckim dla niepracującego małżonka i/lub dziecka*
*niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującym Regulaminem Domów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, obowiązującymi w UPP przepisami p.poż i BHP i zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz zobowiązuje się
ponieść pełną odpowiedzialność materialną zgodną z ww. Regulaminem, w tym w szczególności, za sprzęt – wyposażenie
w przydzielonym mi pokoju i dbać o czystość we wszystkich pomieszczeniach. Wyrażam zgodę na dokonywanie drobnych
napraw w pokoju oraz wymianę wyposażenia, jeżeli będzie to konieczne, również w trakcie mojej nieobecności przez
Decyzja
dotycząca
przyznania miejsca
w domu studenckim
na rok akademicki
………………………
pracowników
DS. Jednocześnie
biorę odpowiedzialność
za przestrzeganie
wyżej wymienionych
przepisów przez osoby
odwiedzające mnie w DS. Po wygaśnięciu terminu przydziału miejsca w DS lub cofnięcia go zobowiązuję się zajmowane
Przyznano
miejsce
DS………..
Nr pokoju ………………nr
ewidencyjny…………………
miejsce zwolnić
wrazwze
swoimi ruchomościami,
w terminie określonym
w ww. Regulaminie. W razie niewykonania powyższego
zobowiązania upoważniam kierownictwo DS do zagospodarowania tych ruchomości zgodnie z ww. Regulaminem.
Jednocześnie zobowiązuję się zwrócić pobrane wyposażenie lub jego równowartość w gotówce oraz pozostawić – oddać pokój
w takim stanie, w jakim go otrzymałem(am). W przypadku zastania w pokoju usterek podczas zakwaterowania zobowiązuję się
do ich zgłoszenia na piśmie administracji DS w terminie 5 dni od zakwaterowania.
……………………………………………………………………………….
data, własnoręczny czytelny podpis

Decyzja o przyznaniu miejsca w Domu Studenckim.......................................
Nr pokoju....................nr ewidencyjny............................
Nie przyznano miejsca w Domu Studenckim z powodu...........................................................................................
drukować dwustronnie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym danych wrażliwych (o stanie zdrowia) przez
administratora danych Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, dalej UPP, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 28, w związku z
zakwaterowaniem w DS i wykonywaniem innych uprawnień przez UPP określonych w Regulaminie Domów Studenckich
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

…………………………………………………….........
data, własnoręczny czytelny podpis

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 28, w celu zamieszczenia mojego imienia i nazwiska na liście osób, którym
przyznano miejsce w DS, opublikowanej na stronie internetowej UPP.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
……………………………………………………………………………….
data, własnoręczny czytelny podpis

Informacja na temat przetwarzania Pani / Pana danych osobowych
Informuje się, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych o stanie zdrowia (dalej danych wrażliwych) jest Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, zwany dalej Administratorem.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych wrażliwych.
2) U Administratora został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: iod@up.poznan.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania procedury związanej z przyznawaniem miejsc w domach studenckich,
zakwaterowaniem i zamieszkaniem w domu studenckim zgodnie z obowiązującymi zasadami i aktami wewnętrznymi uczelni jak również w
celu wywiązania się z obowiązujących przepisów prawa. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1
lit. b RODO – przetwarzanie jest konieczne do podjęcia działań na Pani/Pana wniosek oraz niezbędne do wykonania umowy, tj. do
zakwaterowania i zamieszkania w domu studenckim oraz art. 9 ust. 2 lit. a) w przypadku przetwarzania przez personel Domu Studenckiego
informacji o stanie zdrowia osoby zamieszkującej w Domu Studenckim.
4) W przypadku rejestrowania wizerunku (obrazu) za pośrednictwem monitoringu wizyjnego na terenie i w obiektach Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
oraz zabezpieczenia mienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez
stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom - firmom świadczącym usługi informatyczne oraz ochrony mienia
u Administratora. W szczególności firmie wdrażającej system informatyczny do zarządzania UPP:
a) KALASOFT Sp. z o.o.
ul. Władysława Nehringa 3
60-247 Poznań
b) dostawcom narzędzi do monitoringu wizyjnego.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania (pobyt w Domu Studenckim) a
także przez okres czasu, jaki nakładają na Administratora inne ustawy.
8) 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.
9) Ma Pani/Pan 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.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem do pobytu w Domu Studenckim. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości realizacji ww. celu.
11) Pani/Pana dane w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób
ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie nadpisywany. Pozostałe dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

