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wzór nr 5

Dane studenta (wnioskodawcy)

Nazwisko i imię:

Pesel:

Adres e-mail:

Telefon:

Wydział:
Rok studiów:

Kierunek studiów:
Forma studiów: stacjonarne/ niestacjonarne*)

Nr albumu:

Poziom kształcenia: studia I stopnia (inż.)/ studia II stopnia (mgr)/ studia III stopnia (dr)/ jednolite studia magisterskie (mgr inż.) *)
Dane małżonka (wypełnić w przypadku ubiegania się o pokój małżeński):

Nazwisko i imię:
Uczelnia (zaznaczyć odpowiedni kwadrat):

Pesel:




Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Inna (podać jaka ………………………………………………….……….)
Nie jest studentem ani doktotrantem

WNIOSEK STUDENTA
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
o przyznanie miejsca w Domu Studenta w roku akademickim ……………………
Należy złożyć w wybranym (tylko jednym) Domu Studenta.
W przypadku wnioskowania o pokój małżeński załącznikiem do wniosku jest kserokopia skróconego aktu małżeństwa. Zbierane dane wynikające z
załącznika podlegają zniszczeniu niezwłocznie po ich wykorzystaniu tj. stwierdzeniu przez administrację Domu Studenta faktu zawarcia małżeństwa.

Proszę o przyznanie mi miejsca w Domu Studenta (zaznaczyć odpowiedni kwadrat):
 F1 (osiedle Fordon, Al. Prof. S. Kaliskiego 12)
 F2 (osiedle Fordon, Al. Prof. S. Kaliskiego 14)
 B1 (osiedle Błonie, ul. Koszarowa 9)
 B2 (osiedle Błonie, ul. Koszarowa 9A)
Preferowane zakwaterowanie w pokoju**:
 2-osobowym
 2-osobowym w segmencie 2-pokojowym (dotyczy tylko DS F1 i F2)
 3-osobowym (dotyczy tylko DS F1)
 2-osobowym małżeńskim

Preferowany nr pokoju (wypełnić w przypadku kontynuacji zakwaterowania w tym samym DS)**: …………………
** W przypadku braku miejsc zgodnych w preferencjami studenta Uczelnia zastrzega sobie prawo przydzielenia miejsca w innym pokoju.

Informacje dodatkowe:
Liczba km (z miejsca stałego zamieszkania do Bydgoszczy): .........................................
Czas dojazdu najszybszym dostępnym środkiem transportu: ……………………………………
Liczba możliwych połączeń*): co kilka minut/ 1 x na godz./ mniej niż 1 x na godz.
Odległość miejsca zamieszkania od najbliższego przystanku: ……………………………………
Miesięczny dochód w rodzinie netto w roku ………. wyniósł: …………………………………………

Oświadczenie studenta
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że przedstawione przeze mnie we
wniosku informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
Przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe, a ich przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w
Bydgoszczy (Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz).
Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27.04.2016 r. ("RODO").
Pełna informacja dla osób, których dane dotyczą znajduje się na stronie internetowej https://odo.utp.edu.pl/
Jestem świadomy/ świadoma, że przysługuje mi prawo do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Przyjmuję do wiadomości, że warunkiem zakwaterowania jest podpisanie umowy o zakwaterowanie.

Data ………………………..

Podpis studenta ……………………………

Oświadczenie małżonka
Przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe, a ich przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze. Administratorem danych jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w
Bydgoszczy (Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz).
Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27.04.2016 r. ("RODO").
Pełna informacja dla osób, których dane dotyczą znajduje się na stronie internetowej https://odo.utp.edu.pl/
Jestem świadomy/ świadoma, że przysługuje mi prawo do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Przyjmuję do wiadomości, że warunkiem zakwaterowania jest podpisanie umowy o zakwaterowanie.

Data ………………………..

Podpis małżonka ………………………………

(Wypełnia Uczelnia)

DECYZJA
Liczba uzyskanych punktów (wypełnić w przypadku gdy wniosków jest więcej niż miejsc w DS):
za liczbę km (z miejsca stałego zamieszkania do Bydgoszczy): ………………….
b) za czas dojazdu najszybszym dostępnym środkiem transportu: ………………
c) za liczbę możliwych połączeń: ………………..
d) za odległość miejsca zamieszkania od najbliższego przystanku: ……………..
e) za miesięczny dochód w rodzinie: …………………
a)

SUMA PUNKTÓW: …………………………….
Przyznano/ nie przyznano* miejsce w Domu Studenta nr ……………….
Powód nieprzyznania: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
................................................

podpis Kierownika DS
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niepotrzebne skreślić

