
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

 

 
…………………………….., dnia ……..…………………… 

 
 

DZIEKAN WYDZIAŁU 
 
………………………………………………………. 
 
………………………………………………………. 
 

Wniosek 
o przyznanie miejsca w domu studenckim 

 
Nazwisko ……………………….…..Imiona ………….………………..Nr albumu ………………Nr PESEL………………………. 

Obywatelstwo: ………………Adres zamieszkania: kod pocztowy: ……-……Miejscowość: ………………………….. 

Ulica: …………………………….Nr domu: ……….. lokal: ..……, tel. kom.: …………………………….......…………….. 

 e-mail: ………………………………………………………...................................................................................... 

Rok studiów:……….…….… Kierunek studiów: ………………………..…… Studia: stacjonarne/niestacjonarne*. 

Wypełnienia student: 

L.p. 
Imiona i nazwiska 

(członków rodziny) 
Stopień 

pokrewieństwa 

Data 
urodzenia 

(d-m-r) 

Źródło utrzymania 
(w przypadku zatrudnienia 
wpisuje się miejsce pracy) 

Uwagi 

1.  
wnioskodawca 

   
 

2.      
 

3.      
 

4.      
 

5.      
 

6.      
 

7.      
 

Dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie wynosi ……….….….. zł  
 

(słownie: …………………………………………………………………….………..……..…..). 
 
Odległość miejsca zamieszkania od Warszawy/Białej Podlaskiej* w km: ………….………… 
Świadomy (-a) odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za podanie niezgodnych z prawdą oświadczeń 
stwierdzam, że wszystkie podane we wniosku i w załącznikach dane, są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
…………………………………………….     …………………………………………………… 
       Data        Podpis Studenta 
*Niewłaściwe skreślić 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz przepisami wewnętrznymi 

Nr wniosku:……………..Rok akademicki: 20…./20…. 
 
Data wpłynięcia: …….../……..../20…... r. 
 
Podpis osoby przyjmującej: …………………………….. 
 
Adnotacje: ……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………… 



obowiązującymi w AWF Warszawa, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia 

i realizacji wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim.  

 
 

…………………………………………….     …………………………………………………… 
      Data       Podpis Studenta 

 
 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie informuje, 
iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej administratorem”) jest 
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-
968 Warszawa (zwana dalej również „AWF Warszawa”), reprezentowana przez JM Rektora. 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), który nadzoruje 
prawidłowość przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych powołanym przez administratora można skontaktować pod adresem pocztowym 
AWF Warszawa (z adnotacją skierowania sprawy do IODO) lub za pośrednictwem adresu e-
mail: iodo@awf.edu.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

 na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, 
monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna, 
stosowanie systemu kontroli dostępu), 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:– wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,– osoby upoważnione przez 

Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków 

służbowych,– podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się 

konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające); 

5) Pani/Pana dane będą przechowywana przez okres wskazany w przepisach prawa i regulacjach 
wewnętrznych administratora; 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania 
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; 
9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie 

będą podlegały profilowaniu; 
10) Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

 

Uwagi: 
 

 


