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PODANIE O AKADEMIK
I.

Proszę o przydzielenie mi prawa do zakwaterowania w domu studenckim na rok akademicki 2018/2019. Oświadczam,
że znam aktualnie obowiązujący w UP regulamin stypendialny oraz „Zasady przydzielania miejsc w domach studenckich
na rok akademicki 2018/2019 studentom i doktorantom niepełnosprawnym UP”. Pod rygorem odpowiedzialności
dyscyplinarnej1 oświadczam również, że:
- podane przeze mnie informacje w części IV niniejszego formularza są zgodne ze stanem faktycznym,
- z przyznanego prawa do zakwaterowania będę korzystał(-a) osobiście.
Wiem, że jeśli z przyznanego prawa do zakwaterowania nie skorzystam nie będę mógł(-mogła) ubiegać się ponownie
o prawo do zakwaterowania w DS. w roku akademickim 2018/2019, ani też w roku następnym.

…………………..………………..…………………………………………
czytelny podpis studenta składającego podanie

II.

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 (dalej: RODO) Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie, ul. Podchorążych 2 , 30-084 Kraków.
2. W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie został powołany Inspektor Ochrony
Danych Osobowych, ul. Podchorążych 2 pok. 223, adres e-mail: zbigniew.janczulewicz@up.krakow.pl,
tel. (12) 662 62 06.
3. Pani/Pana dane osobowe, w tym dane szczególne (dotyczące Pani/Pana stanu zdrowia), będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia procesu przyznawania prawa do zakwaterowania w domu studenckim, na podstawie
wyrażonej zgody oraz zgodnie z ustawą z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i innych
właściwych przepisów prawa.
4. W związku z ubieganiem się przez Panią/Pana o przyznanie prawa do zakwaterowania w domu studenckim,
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane i następnie przetwarzane przez Akademię Górniczo – Hutniczą
im. Stanisława Staszica w Krakowie – Miasteczko Studenckie AGH, z siedzibą: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane jedynie przez okres trwania studiów
i/lub w celach archiwalnych zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
6. W razie przyznania prawa do zakwaterowania w domu studenckim, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
będą:
•
Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Miasteczko Studenckie AGH,
z siedzibą: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30,
•
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (system POL-on),
•
Administrator Programu Erasmus (Ministerstwo Rozwoju).
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w tym danych szczególnych dotyczących Pani/Pana stanu zdrowia
oraz wszelkich danych dotyczących Pani/Pana sytuacji materialnej i osobistej, a także dotyczącej Pani/Pana
rodziny, jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest koniecznym warunkiem przeprowadzenia postępowania
o przyznanie prawa do zakwaterowania w domu studenckim, jak również dalszego procesu związanego
z Pani/Pana zakwaterowaniem i zamieszkiwaniem w domu studenckim.
8. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach
i na warunkach określonych w RODO.
9. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie i przekazywanie danych do wskazanych
wyżej instytucji w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania i przekazania danych,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie i przekazywanie
danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: bon@up.krakow.pl, pocztą tradycyjną na adres: Biuro ds.
Osób Niepełnosprawnych, ul. Armii Krajowej 9/127, 30-150 Kraków, lub wycofać osobiście stawiając się w Biurze
ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 9.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

……………………………………..………………..…………………………………………
miejscowość, data i czytelny podpis studenta składającego podanie

III.

ZGODA NA PRZETWARZANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie (do instytucji, o których mowa w powyższej INFORMACJI) moich
danych osobowych, w tym danych szczególnych (dotyczących mojego stanu zdrowia), w celu przeprowadzenia
procesu przyznawania prawa do zakwaterowania w domu studenckim oraz dokumentowania przebiegu
zakwaterowania i zamieszkiwania w domu studenckim, zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz
zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

……………………………………..………………..…………………………………………
miejscowość, data i czytelny podpis studenta składającego podanie

IV.

KRYTERIA I PUNKTACJA (zaznacza student):
1. Rodzaje pokoi dla osób niepełnosprawnych3 (proszę odpowiednie zakreślić):

I typ (jednoosobowy, dostosowany architektonicznie)

II typ (dwuosobowy)

2. Stopień i rodzaj orzeczonej niepełnosprawności (proszę odpowiednie zakreślić –
zgodnie z załączoną kserokopią orzeczenia):

znaczny

słuch

umiarkowany

wzrok

lekki

ruch

inne

3. Orzeczenie wydane na: stałe / czasowe, do: …………………………………….
(zostawić właściwe, wpisać datę ważności orzeczenia)
4. Odległość miejsca stałego zamieszkania od Uczelni – …………………………………..km.
5. Krótkie uzasadnienie przyznania miejsca w domu studenckim ze względu na ograniczenia wynikające
z niepełnosprawności:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
6. Dodatkowe, punktowane uwarunkowania4 :
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

…………………..………………..…………………………………………
czytelny podpis studenta składającego podanie

1/

Art. 211 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stanowi, że:
1.Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną
przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.
2.Za
ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną.
2/
Przed wypełnieniem niniejszego formularza, należy dokładnie zapoznać się z „Zasadami przydzielania miejsc w domach studenckich na rok
akademicki 2018/2019 studentom i doktorantom niepełnosprawnym UP”, załącznikami do „Zasad” oraz regulaminem stypendialnym UP (dokumenty
te są zamieszczone na stronie internetowej www.bon.up.krakow.pl oraz www.stypendia.up.krakow.pl ).
3/
Rodzaje pokoi dla osób niepełnosprawnych określa § 6 „Zasad”.
4/
Wyszczególnione uwarunkowania zawarte zostały w § 7 ust. 2 „Zasad”.

V.

Decyzja Komisji do spraw rozdziału miejsc w domach studenckich:

…………………………………….
(pieczątka BON-u)

………………………………………
(data i miejsce)

Decyzja:
pozytywna / negatywna

Rodzaj przyznanego pokoju:
I typ

II typ

(odpowiednie zakreślić)
Uzasadnienie decyzji:
........................................................................................................................................................................................................

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

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

Skład Komisji:

1…………………………………………….

Podpis:……………………………………………

2…………………………………………….

Podpis:……………………………………………

3…………………………………………….

Podpis:……………………………………………

