
Prosimy nie wypełniać na komputerze 
 

WNIOSEK 
dla osób ubiegających się o  przedłużenie zakwaterowania w DPN 

 

1.  Nazwisko i imię...................................................................nr ewidencyjny UW.......................................                          

     Wydział lub inna jednostka organizacyjna UW....................................................................................... 

2.  Stanowisko ................................ ……....…… wiek……..….. tel. kontaktowy.......................................... 

     Kiedy upływa okres zatrudnienia……..………..w przypadku doktorantów - rok studiów………………... 

3. Wnioskodawca ubiega się o przydział lokalu tylko dla siebie TAK □ …………NIE □…………..….… 

      wraz z uprawnionymi osobami w liczbie….…… imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, wiek dzieci   

     1) ...................................................................... 2)………………………………………………………… 

      3) ...................................................................... 4) ..............................................................................      

4.  Adres stałego zameldowania wnioskodawcy:............................................................................................... 

    ....................................................................................................................................................................... 

 - zaświadczenie z miejsca stałego zameldowania (dot. osób zameldowanych w Warszawie       

lub okolicach do 70 km) - liczba osób zajmujących ten lokal, stopień pokrewieństwa, liczba pokoi, 

powierzchnia lokalu, imię i nazwisko głównego najemcy  lub właściciela. 

5. Adres stałego zameldowania współmałżonka……………………………………………………………….. 

     ............................................................................................................................................................... 
  -  zaświadczenie z miejsca stałego zameldowania (dot. osób zameldowanych w Warszawie           
      lub okolicach do 70 km) - dane jak w pkt. 4  
 
6. Informacje o dotychczasowym zamieszkiwaniu w DPN:  Aktualny numer lokalu ………………………… 
    Rodzaj zajmowanego lokalu:  jednopokojowy □      dwupokojowy □     dwupokojowy dwuosobowy □ 
7. Perspektywy mieszkaniowe na przyszłość oraz  informacje dodatkowe dot. zakwaterowania:       

................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
zwane dalej RODO, Uniwersytet Warszawski informuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą                       
przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, reprezentowany przez Rektora. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 
iod@adm.uw.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi zakwaterowania w Domu Pracownika 
Naukowego przy ul. Smyczkowej 9/11, Warszawa 02-678. 

4. Przetwarzanie podanych danych jest niezbędne do wykonania umowy najmu, której stroną jest osoba,    
której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy  
- art. 6 ust.1 lit. b RODO. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową realizacji usługi. 
6. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych 

przepisami prawa. 
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 5 lat: 

- od złożenia wniosku w przypadku odmowy zakwaterowania 
- od wygaśnięcia umowy najmu lub opuszczenia lokalu  
licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczy w/w dokumentacja. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania. 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia     
o ochronie danych.   
 

  Zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną oraz aktualną treścią Regulaminu korzystania z DPN UW.   
 
 
                                                                                                                     Prawidłowość powyższych  danych                  
                                                                                                                         potwierdzam własnoręcznym podpisem  
 
 
Data ………...........                                                                                        ..…………………………………….............. 

 

mailto:iod@adm.uw.edu.pl


 

OPINIA KIEROWNIKA NAUKOWEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPINIA DZIEKANA WYDZIAŁU 


