Załącznik do Zarządzenia nr 41 Rektora PK z dnia 30 kwietnia 2020 r.
Kraków, dnia ..........................
WNIOSEK O OBNIŻENIE OPŁATY CZYNSZOWEJ W DOMU STUDENCKIM PK
W MAJU 2020 R.
Nazwisko

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

Imiona

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

Dom Studencki nr …………

nr pokoju ……………..

Numer albumu ...........................................................................................................
Obcokrajowiec:

□ TAK

□ NIE

Nr telefonu do kontaktu ……………………………………………………………………………………….
e-mail …………………………………………………………………………………………………………….
Uczelnia POLITECHNIKA KRAKOWSKA

Wydział ……………………………………………………..

Studia: I stopnia/II stopnia/III stopnia (niepotrzebne skreślić)
Rok studiów ………………

Kierunek/dyscyplina ..…………………………………………………….

Numer konta wirtualnego ……………………………………………………………………….………………..
Status:

□ student

□ doktorant

OŚWIADCZENIA:

□

oświadczam, że w ramach świadczeń socjalnych nie otrzymuję zwiększenia stypendium
socjalnego z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim,

□ oświadczam, że nie korzystam z zakwaterowania w

Domach Studenckich PK od dnia 1 maja

2020 r.,
Planowany termin powrotu do DS PK: ………………..

□

oświadczam, że w przypadku wystąpienia zmiany jakichkolwiek wyżej podanych informacji,
niezwłocznie poinformuję Kierownika Domu Studenckiego o ich wystąpieniu,

□ oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Zarządzeniem nr 41 Rektora PK w sprawie zasad
obniżenia opłat
i go akceptuję

czynszowych

w Domach

Studenckich

PK

za

miesiąc

maj

……….........................................
podpis wnioskodawcy

2020

r.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) Politechnika Krakowska informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy
jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl, tel. 12628 22 37,
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu wnoszenia opłat za zakwaterowanie w Domu Studenckim,
4) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze,
5) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy o rachunkowości (Dz.U z 2019 r. poz. 351, z
późn. zm.),
6) dane osobowe będą przechowywane przez okres zamieszkiwania w Domu Studenckim oraz
w okresie wynikającym z przepisów ustaw: o narodowym zasobie archiwalnym i o rachunkowości,
7) osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8) osoba, której dane dotyczą posiada prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Kraków, dnia .......................... ........................................
podpis wnioskodawcy

