Załącznik nr 1
UMOWA WARUNKOWA Nr………. .

zawarta dnia: …………….

w Poznaniu pomiędzy:
Politechniką Poznańską, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, reprezentowaną przez:
…………………..……………………………………………………………….
a
Panią/Panem….………………………………………………………………..
imię nazwisko

Studentem uczelni…….………………………………………………………...
nazwa uczelni

Nr PESEL…………………………………………………………………………
pesel

§1
Politechnika Poznańska zobowiązuje się do zakwaterowania na Osiedlu Studenckim w okresie od
01.10.2020 do dnia 30.06.2021
Panią/Pana…………………………………………………………………..
imię nazwisko

pod warunkiem wpłacenia na następujący rachunek bankowy Politechniki Poznańskiej:

DS-5 PKOBP S.A. III Centrum w Poznaniu
DS nr 5 Pol. Poz., ul. Świętego Rocha 11 A
41 1020 4027 0000 1402 0049 8949
tzw. kaucji rezerwacyjnej na poczet opłat należnych z tytułu zakwaterowania w wysokości 100,- zł (słownie:
sto złotych 00/100), z zastrzeżeniem § 3 ust. 2. Kserokopia dowodu wpłaty stanowi załącznik do niniejszej
umowy.

§2
Ogólne zasady funkcjonowania Osiedla Studenckiego oraz prawa i obowiązki jego mieszkańca określa
Regulamin Osiedla Studenckiego Politechniki Poznańskiej, który i jest dostępny pod adresem
https://www.hstl.put.poznan.pl/content/regulamin-osiedla-studenckiego.

§3
1. Po otrzymaniu przez studenta przydziału miejsca i zakwaterowaniu w Domu Studenckim uiszczona
kaucja rezerwacyjna zostaje zaliczona na poczet opłat należnych z tytułu zakwaterowania.
2. W przypadku nie zakwaterowania się przez studenta w Domu Studenckim w terminie podanym w § 4:
a) wpłacona kaucja rezerwacyjna przechodzi na własność Politechniki Poznańskiej i zostaje zaliczona
na pokrycie kosztów administracyjnych,
b) Politechnika Poznańska jest wolna od postanowień § 1.

§4
Czynności związane z zakwaterowaniem rozpoczynają się dnia 26.09.2020 i trwają do dnia 03.10.2020

§5
Umowę warunkową sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.

§6
Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwego
rzeczowo Sądu w Poznaniu.
/kierownik domu studenckiego/ ......................................................................................../student/

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Poznańska, pl.
Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, nr tel. 61 665 3639 e-mail
biuro.rektora@put.poznan.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na Politechnice Poznańskiej jest Pan
Piotr Otomański, dane kontaktowe: e-mail: iod@put.poznan.pl
3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy zakwaterowania.
4. Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja umowy zakwaterowania (art. 6 lit. b
RODO).
5. Dane osobowe osób zakwaterowanych będą przechowywane przez okres 5 lat
licząc od daty wykwaterowania,
6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania.
7. Nie ma Pan/i prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
ponieważ sprzeciw przysługuje w przypadku przetwarzania danych osobowych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, nie ma Pan/i także prawa do przenoszenia
danych, ponieważ w oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane
zautomatyzowane decyzje.
8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
10. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy
zakwaterowania.

Oświadczam, że znane mi są przepisy Regulaminu Osiedla Studenckiego.
Oświadczam, że znane mi są informacje o przetwarzaniu danych
osobowych.

____________________________
Data i podpis

