Data złożenia wniosku: ….…./….…./20…… r.

Załącznik nr 17
do Regulaminu świadczeń dla studentów LAW z 2019 r

Zarejestrowano pod nr: .....................................
..................................................
(podpis osoby przyjmującej)

Adnotacje:……………………………………………….
……………………………………………………………
……………………………………………………………

W N I O S E K do KANCLERZA LAW
o przyznanie miejsca
w domu studenckim
w roku akademickim 20..… / 20..…

I. Dane studenta ubiegającego się o miejsce w domu studenckim:
Nazwisko:

Nr PESEL:

Imię:

OBYWATELSTWO:

Forma studiów:

Kierunek studiów:

Rok
studiów:

System studiów
Iº
IIº

stacjonarne
niestacjonarne

Nr albumu:

Ad r e s po cz t y e l ekt ro nicz ne j
AD R E S Z AM E LDO W ANI A

Województwo

miejscowość

Powiat

ulica

kod pocztowy

AD R E S K O R E S PO ND EN CY JNY

Województwo

miejscowość

Powiat

ulica

kod pocztowy

Telefon

Opis dojazdu:
a) środek lokomocji: …………………………………………………….………………………………………..
b) miejscowość, z której student dojeżdża: ……………………….………..………………………………….
c) odległość od Dęblina w km: ……………………………….………………………………………………….
d) przybliżony czas dojazdu w jedną stronę: …………………………………………………..………………

II. Oświadczenia ubiegającego się o świadczenia pomocy materialnej
Oświadczam, że korzystałem z zakwaterowania w domu studenckim w ubiegłych latach:
tak
nie
Oświadczam, że dochód miesięczny w przeliczeniu na jednego członka rodziny w miesiącu poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku wynosi netto: ………………………………. zł.
Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam,
że przedstawione przeze mnie we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

………………..……………………………
(miejscowość, dnia)

………………………………………………….
(czytelny podpis studenta)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania o przyznanie miejsca w
domu studenckim.
….………….……………………………………
(data i czytelny podpis studenta)
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Realizując obowiązek wynikający 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, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Lotnicza Akademia Wojskowa informuje:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lotnicza Akademia Wojskowa, zwana w dalszej części „LAW”, z siedzibą w
Dęblinie przy ul. Dywizjonu 303 nr 35, kod pocztowy 08-521.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Lotniczej
Akademii Wojskowej, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@law.mil.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o przyznanie miejsca w domu studenckim.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym dane te zostaną ujawnione na mocy obowiązujących
przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie odrębnych umów
powierzenia przetwarzania.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia postępowania w sprawie przyznania miejsca w domu
studenckim, a w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku również przez okres 5 lat, wynikający z przepisów dotyczących
archiwizacji dokumentów w LAW. Dane osobowe uczestników podstępowania, którym nie zostało przyznane miejsce w domu
studenckim, są usuwane po wydaniu ostatecznej decyzji w niniejszej sprawie.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz
prawo do usunięcia danych. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo
do przeniesienia danych osobowych.
8) Wyrażona przez Panią/Pana zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku, kiedy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia.
10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia postępowania w sprawie
przyznania miejsca w domu studenckim.
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
12) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej

……..….………………………………………………
(miejsce, data, czytelny podpis studenta)

Data i podpisy członków
Komisji ds. zakwaterowania:

DECYZJA KOMISJI DS. ZAKWATEROWANIA
NUMER ……………………/ ……………………….
z dnia …………………………………………………

1. ………………………

PRZYZNAJE SIĘ Panu/Pani ……………………………………….
na okres od …………. do …………. miejsce w domu studenckim
…………………………. *)

2. ………………………
NIE PRZYZNAJE SIĘ Panu/Pani ………………… ………………
miejsca w domu studenckim *)
Uzasadnienie decyzji:
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..

Data otrzymania decyzji ………………….

3. ………………………

……………………………….
(czytelny podpis studenta)

2
DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE !

Zapoznałem się z Regulaminem domu studenckiego
Data zapoznania …………..…..……..

……………………………….
(czytelny podpis studenta)

Niniejszym kwituję odbiór kluczy do pokoju nr …….……….

……………………………….
(czytelny podpis studenta)

Niniejszym kwituję zdanie kluczy do pokoju nr …….……….

……………………………….
(czytelny podpis studenta)

Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić
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