Student Dormitory „SKRZAT”
ACCOMODATION REGISTRATION
for students
KWESTIONARIUSZ dla studenta
APPLICATION FORM for a student
należy wypełnić drukowanymi literami zgodnie z danymi w paszporcie/shall be filled in block capital letters according to national passport

DANE STUDENTA/STUDENT’S DATA
Nazwisko/Surname:
Imiona/Names:
Pesel/
Seria i numer paszportu
Series and number of passport:
Data urodzenia/Date of birth:

Miejsce urodzenia
Place of birth:

Obywatelstwo/Citizenship:
Pełny adres/Full adress:
Adres e-mail/
E-mail address:

Numer telefonu
Phone number:

+00…+

DANE DOTYCZĄCE POBYTU W UJD/DATA CONCERNING THE STAY AT JDU
Status : student ;

stażysta; podwójny dyplom ; doktorant;

Rok akademicki/Academic Year:

ERASMUS ;

Semestr/Semester:

Wydział/Faculty:
Kierunek/Field of study:
Specjalność/Specialty:

Data przyjazdu deklarowana

Data przyjazdu faktyczna

Data i podpis studenta
Date and student’s signature

Data wyjazdu deklarowana

Data wyjazdu faktyczna

Student Dormitory „SKRZAT”
ACCOMODATION REGISTRATION
for students
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporzą dzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im.
Jana Długosza w Czę stochowie informuje, ż e:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet HumanistycznoPrzyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie HumanistycznoPrzyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ujd.czest.pl, tel. 34
37-84-133;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zakwaterowania w DS
Skrzat, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o zakwaterowanie;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami
obowiązującego prawa – 5 lat;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest
Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zakwaterowania w DS. Skrzat;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.

Przyjmuję do wiadomoś ci
…………………………………
Data

……………..…………………………………………..
Podpis osoby

