
 
 

KWESTIONARIUSZ 
I. Dane studenta 

1. Imię i nazwisko ..................................................................................................................... 

2. Adres pobytu stałego ........................................................................................................... 

3. PESEL .................................................................................................................................... 

4. Nr telefonu  .......................................................................................................................... 

5. Rok studiów, Kierunek ......................................................................................................... 

6. Nr albumu ............................................................................................................................ 

 

II. Dane rodziców lub opiekunów 

Niniejsze dane zbierane są w celu ewentualnego zawiadomienia niżej wskazanych osób o wypadkach losowych  
z udziałem studenta, ewentualnie w celach windykacyjnych w razie zalegania przez studenta z opłatami za Dom 
Studencki. 

 

1. Imię i nazwisko .......................................................................................................................... 

2. Adres  ........................................................................................................................................ 

3. Nr telefonu  ............................................................................................................................... 

 

DEKLARACJA – OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, że znane mi są przepisy Regulaminu Domów Studenckich Politechniki Rzeszowskiej – zarządzenie 

Rektora Politechniki Rzeszowskiej  Nr 53/2017 z dnia 27 września 2017r.  i zobowiązuję się do ich 

przestrzegania. 

2. Zobowiązuję się wpłacić kaucję na zabezpieczenie pokrycia ewentualnych  szkód, zniszczeń i braków w Domu 

Studenckim – bez prawa do żądania odsetek w przypadku zwrotu kaucji. 

3. Jeżeli koszty usunięcia szkód, zniszczeń i braków powstałych z mojej winy (współwiny) przekroczą kwotę 

wpłaconej kaucji, zobowiązuję się pokryć pełne koszty remontu, napraw i braków oraz uzupełnić wykorzystaną 

kaucję w terminie do 7 dni od dnia jej wykorzystania. 

4. W przypadku konieczności przeprowadzenia remontu zajmowanego pokoju, na skutek zniszczeń i szkód 

powstałych z mojej winy (współwiny), zobowiązuję się do natychmiastowego opuszczenia pokoju na czas 

remontu – bez zwrotu opłaty  za miejsce w Domu Studenckim. 

5. Z chwilą opuszczenia miejsca w Domu Studenckim, zobowiązuję się  zwrócić pobrane  

do osobistego użytku  wyposażenie lub jego równowartość i odebrać rozliczoną kaucję  

w terminie do 1 roku od daty wykwaterowania. Nie odebrana  w wyżej wymienionym  terminie  kaucja zasila 

Fundusz Pomocy Materialnej danego Domu Studenckiego, na co Student wyraża niniejszym zgodę. 

6. Zobowiązuję się do przestrzegania miesięcznego okresu wypowiedzenia zakwaterowania  

w Domu Studenckim (decyzja Prorektora ds. Kształcenia z dnia 28.11.2012 r.). 

7. W przypadku zgubienia, zniszczenia klucza do pokoju lub innego pomieszczenia w Domu Studenckim, 

zobowiązuję się do uiszczenia opłaty w wysokości 100 złotych (decyzja Prorektora ds. Kształcenia z dnia 

10.11.2011 r.) 



 
 

8. Oświadczam, że jako mieszkaniec Domu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej przyjmuję do wiadomości 

i stosowania obowiązek segregacji i składowania odpadów zgodnie z obowiązującymi  na Politechnice 

Rzeszowskiej zasadami.  

OŚWIADCZENIE  P. POŻ. 
Niniejszym oświadczam, że znane mi są zasady ochrony przeciwpożarowej i bhp, a w szczególności: 

1. Zakaz używania w pokojach mieszkalnych kuchenek elektrycznych, grzałek, żelazek, itp. 
2. Umiejętność posługiwania się urządzeniami elektrycznymi i gazowymi  (kuchenki, piekarniki). 
3. Umiejętność zachowania się  w wypadku powstania pożaru. 
4. Posługiwanie się podręcznym sprzętem pożarowym, 
5. Zasady ewakuacji na wypadek powstania pożaru. 

Nadto oświadczam, że odpowiadam finansowo za wygenerowanie fałszywego alarmu pożarowego II stopnia, 
przyjazdu i interwencji jednostki PSP (zarządzenie Rektora nr 47/2017 z dnia 6 września 2017 r.) 

Zobowiązuję się do przestrzegania zasad, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz bhp i ponoszenia 
odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie. 

 

 
Rzeszów, dnia ......................……….                        ….……………………………………………………………………………………
                             (podpis studenta) 

 
KLAUZULA  INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, 
s. 1) zwanym dalej Rozporządzeniem, Politechnika Rzeszowska informuje, iż: 

1) Administratorem danych osobowych Studenta jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 
z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres e-mail: 
kancelaria@prz.edu.pl. 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres e-mail: iod@prz.edu.pl. 
3) Dane osobowe Studenta przetwarzane będą w celu realizacji zakwaterowania w Domu Studenckim,  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b1 Rozporządzenia.  
4) Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zakwaterowania. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest odmowa zakwaterowania w Domu Studenckim. 
5) Odbiorcami danych osobowych Studenta będą: inni odbiorcy w przypadkach wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa. Odbiorcą danych może być także podmiot działający na zlecenie Administratora Danych, np. 
podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych. 

6) Dane osobowe Studenta nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 
7) Dane osobowe Studenta będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zakwaterowania a po tym okresie 

przechowywane dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia 
ewentualnych roszczeń. Po upływie okresu przechowywania dane te będą nieodwracalnie usuwane lub 
nieodwracalnie anonimizowane. 

8) Student posiada prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy 
prawa. 

9) Student posiada prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez złożenie wniosku  
do Administratora Danych o ich przeniesienie. 

10) Student posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 
jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. 

11) Dane osobowe Studenta nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym 
profilowaniu). 

1. Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 
2. Art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  
na administratorze. 


