WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Załącznik Nr 1
do Regulaminu Osiedla Studenckiego UPH

imię i nazwisko …………………………………………
rok i kierunek studiów ………………………………....
specjalność ……………………………………………..
studia I stopnia* /II stopnia* /III stopnia*
PESEL …………………………………..……………...
nr albumu ……………………………………………….
nr dowodu osobistego* /paszportu*...........................
telefon ………………………………………………......
e-mail ……………………………………………….......

UNIWERSYTET
PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH
KIEROWNIK OSIEDLA STUDENCKIEGO
WNIOSEK
o przyznanie miejsca / pokoju1 w Domu Studenta
na rok akademicki

……… / ……….

Proszę o przyznanie miejsca / pokoju1 w Domu Studenta nr ………… przy ul. ……………………………………………………………………
od dnia .................................... ..do dnia .......................................... ..

Informacje wymagane przy ubieganiu się o miejsce w Domu Studenta:
•

odległość od miejsca zamieszkania …………… km

•

adres zamieszkania …………………………………………………………………………

•

adres do korespondencji …………………………………………………………………….

•

informacja o dotychczasowym zamieszkaniu w Domu Studenta UPH2………………………………………………………………….

•

niepełnosprawność (zaznacz odpowiedni kwadrat):

(nr pokoju/segment, nr i adres Domu Studenta)

DNR – dysfunkcja narządu ruchu

DNW – dysfunkcja narządu wzroku

DNS – dysfunkcja narządu słuchu

INNE

Lista osób, z którymi wnioskodawca chciałby zamieszkać:
1.

………………………………………………………….

2.

………………………………………………………….

3.

………………………………………………………….

UWAGA!
Ewentualną rezygnację z przyznanego miejsca w Domu Studenta należy zgłosić pisemnie do dnia 15 września.
Brak rezygnacji w tym terminie jest podstawą do naliczenia czynszu za jeden miesiąc.

…………………………………………………..

data i podpis studenta
Telefon kontaktowy do Administracji Osiedla Studenckiego:


DS-1 ul. 3-go Maja 54 – 25 643 10 61, 25 643 10 35



DS-2 ul. Żytnia 17/19 – 25 643 17 01, 25 643 17 28



DS-4 ul. Żytnia 17/19 – 25 643 17 00, 25 643 17 28



DS-5 ul. Żytnia 17/19 – 25 643 17 02, 25 643 10 35

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach z siedzibą przy ul. Konarskiego 2 w Siedlcach
(administratora danych osobowych) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 992). Dane
osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia listy osób starających się o miejsce w pokoju/segmencie w Domu Studenta. Wnioskodawcy/studentowi przysługuje
prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

……………………………………………….

data i podpis studenta

 niepotrzebne skreślić
1

Osoba wnioskująca o przyznanie samodzielnego miejsca w pokoju dwuosobowym – zaznacza odpowiednio pokoju

2

Dotyczy osób, które w poprzednim roku akademickim mieszkały w Domu Studenta

