Załącznik nr 1
do Regulaminu domu studenckiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
wprowadzonego Zarządzeniem Nr 44 Rektora SGGW
z dnia 18 września 2019 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
20.……..….. Oświadczam, że odległość od miejsca mojego stałego zamieszkania od Uczelni
wynosi ….……... km.
Zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu domu studenckiego
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w szczególności do terminowego
wnoszenia opłat za zajmowane miejsce.
……………………..……………..
czytelny podpis1

a)
b)

c)

d)

e)

f)
g)
h)

1

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787
Warszawa, zwana dalej również „Administratorem”;
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przez osoby, których dane dotyczą, przysługujących na mocy RODO
pod adresem e-mail: iod@sggw.pl
Wszelkie dane osobowe zamieszczone w treści niniejszego podania będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust.1 lit. c) RODO - w celu
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze przewidzianych m.in. w ustawie z dnia 30 sierpnia 2018 r. prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce czy też przepisach podatkowych lub skarbowych oraz w celu realizacji postanowień Regulamin domu
studenckiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w zakresie rozpatrywania wniosków podmiotów danych o
zakwaterowanie w domu studenckim, art. 6 ust.1 lit f) RODO w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń
wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu lub obrony przed takimi roszczeniami, weryfikacji danych w publicznych
rejestrach, kontaktowania się w sprawach związanych z realizacją postanowień niniejszego regulaminu, jako prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora.
Odbiorcami Państwa danych będą podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane
osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, którym Administrator powierzy ich
przetwarzanie na podstawie stosownej umowy w związku ze świadczonymi przez ww. podmiot usługami na rzecz Administratora, a
gwarantującymi należytą realizację celów, o których mowa w pkt c) powyżej;
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia
ewentualnych roszczeń oraz w celu obrony przed takimi roszczeniami;
Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do ww. danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na terytorium RP organem tym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy podania tych danych nie będzie możliwe skorzystanie z
przysługującego uprawnienia.

