Załącznik nr 2
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.

PODANIE
o zakwaterowanie w domu studenckim SGGW
na okres wakacji w roku ak. 2018/2019
...................... , sierpień ........................... , wrzesień **....................)
* proszę wpisać konkretną datę planowanego zakwaterowania i wykwaterowania
** wyłącznie od 01 lipca do 13 września 2019, później tylko studenci SGGW, którzy otrzymali
zakwaterowanie na nowy rok akademicki

(miesiące*: lipiec

Nazwisko i imię .........................................................................................................................
(wpisać drukowanymi literami)
Lp.
1

Dane
Adres zamieszkania
(stałego), email / telefon

2
Nazwa i adres Uczelni
(studenci SGGW tylko skrót
„SGGW”)

3

Wydział i rok studiów,
Numer albumu

4

Uwagi SGGW
(np. opinia pracownika
ZDS, innego pracownika
Uczelni, adnotacje, itp.)
Propozycja
zakwaterowania
(DS i nr pokoju)

5

Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu domu studenckiego SGGW,
w szczególności do terminowego wnoszenia opłat za zajmowane miejsce.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu dla celów
związanych z zakwaterowaniem w domu studenckim SGGW w okresie wakacyjnym. Jednocześnie przyjmuję do
wiadomości, że administratorem danych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z siedzibą
przy ul. Nowoursynowskiej 166 oraz, że mam prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawienia. Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wyżej wymienionych celów.

.......................................................................
data i czytelny podpis składającego podanie

Decyzja

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:
1) w przypadku osoby zainteresowanej zamieszkaniem w domach studenckich SGGW – podjęcia działań na jego żądanie,
tj. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w wyniku którego dochodzi do przyznania miejsca w domu
studenckim SGGW;
2) w przypadku osób, które zostaną zakwaterowane w domu studenckim SGGW – również dokumentowania przebiegu
zamieszkania, rozliczania zakwaterowań (w tym wystawiania faktur), wydawania zaświadczeń, udzielania odpowiedzi
oraz decyzji w toku spraw zainicjowanych przez mieszkańców oraz czynności wynikających z obowiązujących
przepisów prawa i wewnętrznych aktów normatywnych SGGW, realizacji obowiązków statutowych, obowiązków
statystycznych, obowiązków archiwalnych;
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 rekrutacji, dane osobowe pozyskane za pomocą wniosków o przyznanie miejsca:
1)

osób nie zakwaterowanych w domach studenckich:
a) przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy od chwili zakończenia rekrutacji, w celach statystycznych, a po
upływie tego terminu zostaną trwale usunięte,
b) nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa,

2)

osób zakwaterowanych w domach studenckich:
a) nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa,;
b) przechowywane będą w systemie informatycznym obowiązującym w SGGW – wirtualnym dziekanacie, w którym
odnotowywane są i przechowywane w formie elektronicznej informacje związane z przebiegiem zamieszkania w
domach studenckich.

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.

