WNIOSEK
o przyznanie miejsca do Komisji ds. przyznawania miejsc
w Domu Studenckim PWSZ w Chełmie
w roku akademickim 2018/2019
I.
Nazwisko i imię:

Dane osobowe wnioskodawcy

…………………………………………………………………………………..

Adres stałego miejsca zamieszkania:

..………………………………………………………..

Telefon:

.…………………………………………………………

e-mail:

.…………………………………………………………

Adres skrytki na platformie epuap.gov.pl

………………………………………………………….

Adres do korespondencji:

..………………………………………………………..

Obywatelstwo:

..………………………………………………………..

Forma studiów:

stacjonarne

niestacjonarne

……………………

Numer albumu:

Rok studiów: ………………………………..…

Kierunek, stopień studiów:

....……………………………………………………….

Instytut:

....……………………………………………………….

Konto (login) w serwisie Wirtualna Uczelni
II.

……………………………………………………...

Proszę o przyznanie miejsca w Domu Studenckim

Proszę o przyznanie miejsca dla osoby z niepełnosprawnością w Domu Studenckim PWSZ
w Chełmie.
Proszę o przyznanie miejsca w pokoju:

1 os.

2 os.

3 os.

Uzasadnienie wyboru pokoju/informacje dodatkowe:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Stopień niepełnosprawności:
Rodzaj niepełnosprawności:

lekki

umiarkowany

znaczny

……………………………………………………………...

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o niepełnosprawności.
III.

Oświadczenia wnioskodawcy o sytuacji materialnej

Niniejszym oświadczam, że:
- Miejsce mojego stałego zamieszkania znajduje się ……………………..... kilometrów od Uczelni.
- Moja rodzina składa się z ………. osób
- Miesięczny dochód rodziny wyniósł (suma dochodów członków rodziny)……………..……….. zł
- Miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie wyniósł……………………………..….. zł
Dochód jest liczony zgodnie z przepisami Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej
Studentom PWSZ w Chełmie.

IV.

Oświadczenia wnioskodawcy

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji na podstawie art. 233 § 1
kodeksu karnego (Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8), a także odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że:
podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym, a złożone przeze mnie oświadczenie
obejmuje wszystkie dochody członków mojej rodziny,
zapoznałem/am się z zasadami przyznawania miejsc w Domu Studenckim PWSZ w Chełmie, określonymi
Regulaminem przyznawania miejsc w Domu Studenckim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Chełm, …………………………
(data)

….…………………………………………………..
(podpis)

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
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) z dnia
27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) informujemy, iż:
1. administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, z siedzibą
przy ul. Pocztowej 54, 22-100 Chełm, adres e-mail: rektorat@pwsz.chelm.pl, tel. (082) 565 88 95.
2. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych nadzorujący
prawidłowość przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem
adresu e-mail: iod@pwszchelm.edu.pl, tel. 665 170 003 lub pod adresem Inspektor Ochrony Danych ul. Pocztowa
54, 22-100 Chełm
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
do udzielenia zakwaterowania w Domu Studenckim PWSZ w Chełmie na podstawie ustawy z dnia
27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy wspierające Dom Studencki PWSZ w Chełmie w jego
funkcjonowaniu,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w ustawie o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy,
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych,
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.

Chełm, …………………………
(data)

….…………………………………………………..
(podpis)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i komunikatów dotyczących przyznania miejsca w Domu
Studenckim na podany w niniejszym wniosku adres email. numer telefonu, a także na moje indywidualne konto (login)
w serwisie Wirtualna Uczelnia należącym do PWSZ w Chełmie oraz na mój adres skrytki na platformie epuap.gov.pl.

Chełm, …………………………
(data)

….…………………………………………………..
(podpis)

Weryfikacja:
Chełm, …………………………

(pieczątka i podpis pracownika Działu Pomocy Materialnej)

(data)

V.

….…………………………………………………..

Decyzja Komisji ds. przyznawania miejsc w DS

Komisja ds. przyznawania miejsc w Domu Studenckim PWSZ w Chełmie przyznaje/nie przyznaje miejsce
w Domu Studenckim PWSZ w Chełmie w pokoju ……………. osobowym w roku akademickim ……....…./……….….
na okres od dnia do dnia ……………………………………………………………………………………………………

Chełm, …………………………
(data)

….…………………………………………………..

(pieczątka i podpis przewodniczącego Komisji ds. przyznawania miejsc w DS)

