
Załącznik nr 1 do Regulaminu Mieszkańca Domu Studenta 

 

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze 

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na 

rok akademicki ……………… 

 
Zakreślić odpowiedni kwadrat: 
 

□     Wnoszę o przyznanie miejsca w Domu Studenta w pokoju dwuosobowym. 

 

□    Wnoszę o przyznanie miejsca w Domu Studenta w pokoju jednoosobowym. 

 

□    Wnoszę o przyznanie miejsca w Domu Studenta z małżonkiem lub dzieckiem.  

 

       Wnoszę o przyznanie miejsca w Domu Studenta  w czasie przerwy semestralnej. 
 

       Wnoszę o przyznanie miejsca w Domu Studenta będąc studentem innej uczelni w pokoju  

       jednoosobowym / dwuosobowym 
 

 Nazwa uczelni: …………………………………………………………………………… 
 

 

Nazwisko i imię studenta………………………………………………………………………………………… 

Adres stałego zamieszkania………………………………………………………………………………………. 

Województwo…………………………………………………………………………………………………….. 

Powiat…………………………………………………………………………………………………………….. 

PESEL…………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr dowodu tożsamości……………………………………………………………………………………………. 

Wydany przez……………………………………………………………………………………………………… 

Wydział studiów……………………………………………………………………………………………………. 

Kierunek studiów…………………………………………………………………………………………………… 

Nr albumu ( nie dotyczy studentów I roku )………………………………………………………………………... 

Rok studiów …………………………………………………………………...................................................... 

Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu rodziców ( opiekunów )……………………………………………....................................................... 

Imiona rodziców…………………………………………………………………. ………………………………… 

Nazwisko rodowe matki……………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail………………………………………………………………………………………………………… 

Odległość w kilometrach Uczelni do miejsca zamieszkania……………………...................................................... 

Imię nazwisko współlokatora, z którym chcę mieszkać……………………………………………………………. 

Dodatkowe informacje, uwagi……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCA DOMU STUDENTA 

I. 

1. Administratorem Danych Osobowych mieszkańca Domu Studenta jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej 
Górze ul. Lwówecka 18, tel.756453300, email: rektorat@kpswjg.pl 

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze pełni Jerzy Szelinger. 
Dane kontaktowe: tel. 756453321  email: Jerzy.Szelinger@kpswjg.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
4. Podanie danych osobowych przez studenta jest warunkiem uczestnictwa w procedurze przyznania miejsca w Domu 

Studenta Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.  
5. Dane osobowe są przetwarzane dla celów realizacji procedury przydziału miejsca w Domu Studenta i przez cały okres 

zamieszkiwania na podstawie Zarządzenia Nr 39/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze  
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z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Mieszkańca Domu studenta dla studentów Karkonoskiej 
Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. 

 
6. Dane osobowe przechowywane będą do zakończenia procedury przydziału miejsca w Domu Studenta i w terminie 

jednego miesiąca od daty decyzji o nieprzyznaniu miejsca są zwracane właścicielowi danych lub niszczone. W przypadku 
przyznania miejsca w Domu Studenta dane osobowe są przetwarzane przez cały okres zamieszkania. Po zakończeniu  
okresu zamieszkiwania dane osobowe są przetwarzane przez okres 5 lat w celach archiwalnych na podstawie Zarządzenia 
Nr 35/2009 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 10 września 2009r. w sprawie 
wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, Jednolitego 
Rzeczowego Wykazy Akt oraz Instrukcji Organizacji i Działania Archiwum Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  
w Jeleniej Górze. 

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony mienia Domu Studenta, na podstawie art. 22² ustawy z dnia 
26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, wprowadzony jest nadzór nad terenem Domu Studenta w postaci środków technicznych 
umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Monitoring obejmuje korytarze na poziomach mieszkalnych, korytarz 
piwnicy, pomieszczenia kuchni i klubu oraz teren wokół Domu Studenta. Kamery monitoringu zapisują wyłącznie obraz, 
który można przeszukiwać według kryteriów czasu i miejsca. 

8. Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowywane są przez okres do 10 
dni, a po tym czasie nagrania są trwale usuwane. 

9. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub 
Kierownik Domu Studenta powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w pkt. 8 
ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

10. Dane osobowe przetwarzane będą przez pracowników uczelni lub przez osoby zatrudnione przez KPSW na podstawie 
umów cywilno – prawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora Danych Osobowych upoważnień do 
przetwarzania danych osobowych. 

11. Mieszkaniec Domu Studenta ma prawo żądać od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w granicach prawem dozwolonych. Ma także 
prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane 
osobowe go dotyczące, które dostarczył administratorowi. 

12. W odniesieniu do danych osobowych mieszkańców Domu Studenta nie następuje zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji, w tym profilowanie. 

13. Każdej osobie, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza postanowienia 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych osobowych). 

II. 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej 
Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Lwówecka 18,  zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) 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 uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej 
„RODO” w celu, związanym z zakwaterowaniem w Domu Studenta w Jeleniej Górze. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne ze stanem faktycznym.  
3. Zapoznałam(em) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej w punkcie I. niniejszego oświadczenia, w tym  

z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie 
ich poprawiania. 

 

 
 

 

…………………………………..                                             ……………………………….. 

      miejscowość i data                                                                             podpis studenta 

 

 

 

 
Data złożenia wniosku…………………                Podpis osoby przyjmującej wniosek ……………………… 


