
 

 

Kraków, dnia ............................. 

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

Imię i nazwisko 

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

PESEL 
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E-mail 

 

 Opinia Komisji: 

       

        Akademia Górniczo – Hutnicza 

   

        w Krakowie 

WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM 

MIASTECZKA STUDENCKIEGO AGH 

 

I. DANE WNIOSKODAWCY: 

1. Stałe miejsce zamieszkania ........................................................................................................ 

  

2. Data pierwszego zakwaterowania w domu studenckim........................................................... 

 

3. Stan rodzinny ........................................................ 

             

4. Staż pracy w AGH ................................................ 

 

5. Stanowisko ............................................................ 

 

Potwierdzenie Działu Kadrowo-Płacowego lub Zespołu 

Obsługi Studiów Doktoranckich (z określeniem czasu 

trwania umowy lub SD) 

6.Wynagrodzenie miesięczne ................................... 

   (lub stypendium doktoranckie) 

Potwierdzenie Działu Kadrowo-Płacowego lub Działu Spraw 

Studenckich 

II. DANE O WSPÓŁMAŁŻONKU: 

1. Imię i nazwisko......................................................................................................................... 

2. Stałe miejsce zamieszkania ...................................................................................................... 

3. Miejsce pracy i zajmowane stanowisko ................................................................................... 

………………………………………………………. 

4. Wynagrodzenie miesięczne..................................... 

Potwierdzenie Zakładu Pracy 



 

 

 

III. TREŚĆ WNIOSKU I OŚWIADCZENIE: 

a) Proszę o przyznanie miejsca w domu studenckim Miasteczka Studenckiego AGH. 

b) Jednocześnie oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są aktualne. 

c) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia mojego podania i przyznania mi miejsca w domu 

studenckim zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania Regulaminu Porządkowego Mieszkańca 

Domu Studenckiego. 

d) W przypadku utraty przydziału miejsca - w razie niewykwaterowania się w regulaminowym terminie 

- upoważniam Kierownika domu studenckiego do złożenia moich ruchomości w magazynie. 

e) Zobowiązuję się do bieżącego aktualizowania danych. 

f) Prawdziwość danych zawartych we Wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

g) Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 

z 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) (dalej jako Rozporządzenie) wyraźną i dobrowolną zgodę 

na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. 

Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków w celu przydziału miejsc w 

domach studenckich dla doktorantów i pracowników AGH na rok akademicki 2019/2020. 

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 

7 Rozporządzenia, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę 

zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku 

możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez 

Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 

Kraków, o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania 

oraz że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom. 

 

 

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

        podpis wnioskodawcy 

 

IV. OPINIA KIEROWNIKA DOMU STUDENCKIEGO / STWIERDZENIE CZY MIEJSCE BYŁO 

WYKORZYSTYWANE ZGODNIE Z PRZYDZIAŁEM: 
       (dotyczy aktualnych mieszkańców domu studenckiego) 

 

 

 

V. MIEJSCE NA WPISANIE DODATKOWYCH INFORMACJI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI. Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia, informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30- 059 Kraków; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się 

pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: (Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków), drogą e-

mailową pod adresem: iodo@agh.edu.pl lub telefonicznie pod numerem 12 617 53 25; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w przedmiocie przyznania miejsca 

w domu studenckim na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) Rozporządzenia; 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Kanclerz, Dyrektor Miasteczka Studenckiego, członkowie 

Rektorskiej Komisji Mieszkaniowej, Prorektor ds. Nauki, Prorektor ds. Ogólnych, pracownicy zatrudnieni 

w miejscach składania wniosków, pracownicy administracyjni Działu Domów Studenckich Miasteczka 

Studenckiego; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty złożenia wniosku, czyli czas w jakim 

archiwizowane są tego typu dokumenty zgodnie z obowiązującą na Uczelni instrukcją kancelaryjną; 

6. Posiada Pani/Pan 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; 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony danych Osobowych                                                                                                                 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania 

w przedmiocie przydziału miejsc w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH dla doktorantów 

i pracowników AGH na rok akademicki 2019/2020. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania 

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o przydzielenie 

miejsca w domu studenckim. 

 

 


