Załącznik nr 3
Wypełnia student

Poznań , dnia

KWESTIONARIUSZ
1.

Imię i nazwisko

2.
3.

imię i nazwisko

nr albumu

nr pokoju

-

Stały adres zamieszkania

stały adres zamieszkania

stały adres zamieszkania

4.

Uczelnia/Wydział

-

5.

Imię i nazwisko właściciela konta
bankowego

Imię i nazwisko właściciela konta bankowego

.
6

Telefon do osoby, którą należy
powiadomić o nagłych zdarzeniach (*)
nr telefonu

7. Nr konta bankowego
-

-

-

-

Poznań, dnia

-

-

Podpis studenta

(*) Dane opcjonalne. Nie ma konieczności ich wpisywania
Wypełnia administracja osiedla

KOC

PODUSZKA

KARTA WYPOSAŻENIA STUDENTA
NR KARTY

KOŁDRA

PRZEŚCIERA
DŁO

POWŁOKA

POSZEWKA

Podpis wydającego

Podpis studenta

Data zakwaterowania

Data wykwaterowania

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
(dla osób kwaterowanych)
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 36 39,
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
prawo 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 studenta

