Załącznik nr 1a
do Regulaminu przyznawania miejsc i rozliczania zakwaterowań w domach studenckich
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
wprowadzonego Zarządzeniem Nr 12 Rektora SGGW
z dnia 25 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia ………………………
……………………………..
Nazwisko i imię (drukowanymi literami)

……………………………..
……………………………..
Adres stałego zameldowania

……………………………..
Wydział i Nr Albumu

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
Administracja Domów i Stołówek Studenckich
ul. Nowoursynowska 161
02-787 Warszawa

Proszę o zakwaterowanie w domu studenckim SGGW w roku akademickim
201……..….. Oświadczam, że odległość od miejsca mojego stałego zamieszkania od Uczelni
wynosi ….……... km, co powoduje / nie powoduje*, że codzienny dojazd do Uczelni
uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał mi studiowanie.
Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu domu studenckiego Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w szczególności do terminowego wnoszenia opłat
za zajmowane miejsce.

……………………..……………..
czytelny podpis

* niepotrzebne skreślić

Realizując obowiązek informacyjny, określony w 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 informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych podawanych we wnioskach o przyznanie miejsca w domu studenckim SGGW (zwanym
dalej wnioskiem o przyznanie miejsca) jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW),
z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Danych Osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.
3. Dane osobowe pozyskane za pomocą wniosków o przyznanie miejsca przetwarzane są w celu przyznania miejsca w domu
studenckim
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą wniosków o przyznanie miejsca:
1) Rozporządzenie 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) zwane dalej RODO - Artykuł 6 ust. 1 lit. c);
2) Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zmianami.),
5. Dane osobowe pozyskiwane za pomocą wniosków o przyznanie miejsca nie będą poddawane profilowaniu, w trakcie
przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
6. Dane osobowe pozyskiwane za pomocą wniosków o przyznanie miejsca nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Po zakończeniu procesu przyznawania miejsc, dane osobowe pozyskane za pomocą wniosków o przyznanie miejsca
w domach studenckich będą przetwarzane nie dłużej niż 5 lat od zakończenia okresu na jaki wnioskodawca wnioskował
o przyznanie miejsca.
8. Osoby, których dane osobowe zostały pozyskane z wniosków o przyznanie miejsca mają prawo dostępu do swoich danych,
ich sprostowania oraz, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych przepisów prawa, do ich usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.

Osobom, których dane osobowe zostały pozyskane z wniosków o przyznanie miejsca, w tym osobom, które zostały
zakwaterowane w domach studenckich przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeśli uznają one, iż przetwarzanie
ich danych osobowych narusza ich interesy lub przepisy RODO.

10. Podanie danych osobowych we wnioskach o przyznanie miejsca jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów
w jakich są zbierane, tj. związanych z procesem zakwaterowania w domu studenckim, w tym prowadzeniem niezbędnej
dokumentacji. Dane osobowe, o których mowa w niniejszym punkcie nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym,
z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych, o których
mowa w niniejszym punkcie, osobie, której dane dotyczą, przysługują uprawnienia, o których mowa w punktach 8-9
powyżej.

