Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 47/2019
Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 1 lipca 2019 r.
WNIOSEK DO KOMISJI DS. ZAKWATEROWANIA PWSW W PRZEMYŚLU
O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENTA
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

1.

Imię i nazwisko studenta

Nr albumu

Kierunek studiów

Rok studiów

Adres stałego zamieszkania

Telefon kontaktowy

Nr dowodu osobistego/ nr paszportu

Adres e- mail

Oświadczam, że moje rodzina składa się łącznie z ilości osób: ..........., pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym;

2.

Oświadczam, iż dochód netto przypadający na jednego członka mojego gospodarstwa domowego w roku 2018 wyniósł*:

a)

poniżej 650,00zł

b)

od 651,00zł do 1000,00 zł

c)

powyżej 1000,00 zł

3.

Oświadczam, iż odległość mojego stałego miejsca zamieszkania od uczelni wynosi ................... km.

(właściwe zakreślić)*

Posiadam trudności w dojazdach (opisać utrudnienia komunikacyjne tj. np. przesi adki, brak połączeń
itd.)........................................................................................................................ ........................................
....................................................................... ...............................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
Dodatkowe uzasadnienie wniosku (sieroctwo, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności itp.).........................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
Planowany wyjazd na wymianę w ramach programu ERASMUS w terminie ............................................................
................................................................................................................................................... ......................................................
.........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................

KLAUZULA INFORMACYJNA 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – (dalej: RODO)
informujemy, iż: na podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, z siedzibą w Przemyślu,
37-700, ul. Książąt Lubomirskich 6, tel. +48 16 73 55 100.
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem
mailowym: iod@pwsw.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora, w sprawie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych czy też przysługujących Pani/Panu uprawnień w tym zakresie.
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3. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH.
A) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO oraz w ramach realizacji zadań przez
Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018
r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) przez okres niezbędny do realizacji
celu, dla jakiego zostały zebrane, tj. w celu przyznania miejsca w Domu Studenta PWSW w Przemyślu oraz zgodnie
z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.
B) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym uprawnionym podmiotom i osobom lub kategoriom odbiorców
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią
prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, itp.).
C) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych.
Dodatkowo zgodnie z art. 13, ust. 2 RODO informujemy, że:
1) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi
przepisami prawa, następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
z zastrzeżeniem, iż udostępnione dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie
chronionych, do których zachowania zobowiązana jest Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu,
prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, prawo do żądania od administratora usunięcia
danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) zgodnie z art. 17 RODO, lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), nie później jednak niż do wypłaty świadczenia. Cofnięcie zgody następuje w formie pisemnej.
2) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu narusza przepisy RODO, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego siedzibą jest miasto stołeczne Warszawa, 00-193, pod adresem: ul. Stawki
2, tel. 22 860 70 86.
3) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
4. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do przeprowadzenia postępowania o przyznanie miejsca w Domu
Studenta PWSW.

OŚWIADCZENIE
Osoby wnioskującej o przyznanie miejsca w Domu Studenta
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
Oświadczam, że:
1) Została mi przedstawiona informacja wynikająca 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 (4.5.2016 L
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO o
przetwarzaniu danych osobowych moich i członków mojej rodziny w celu uzyskania miejsca w Domu Studenta
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu;
2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania o przyznanie
miejsca w Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu;
3) Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska w Przemyślu (37-700 Przemyśl, ul. Książąt Lubomirskich 6);
4) Mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne, choć niezbędne do realizacji celów, dla jakich zostały
zebrane;
5) Uzyskałam/Uzyskałem informację, iż podstawą przetwarzania danych osobowych moich oraz członków mojej
rodziny jest Regulamin Przyznawania Miejsca w Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, ustalony na podstawie art. 95 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

…………………………………………………………

Data i podpis Wnioskodawcy
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WYPEŁNIA UCZELNIANA KOMISJA DS. ZAKWATEROWANIA
NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
km/zł

Kryterium

Ilość punktów

Odległość w kilometrach
Miesięczny dochód rodziny
na osobę wyniósł
Szczególne sytuacje
studenta
SUMA

Na

podstawie

sumy

X

uzyskanych

punktów

Uczelniana

Komisja

ds.

Zakwaterowania

postanawia przyznać / nie przyznać* miejsce w Domu Studenta PWSW na okres od
………………………………………………… 20…… roku do …………………………………………………
20…… roku.
Podpisy członków Komisji:
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

………………………………………………………………
(podpis przewodniczącego
Uczelnianej Komisji ds. Zakwaterowania)

*(właściwe zakreślić)
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