
 
 

KWESTIONARIUSZ 
I. Dane studenta 

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

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

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

4. Rok studiów, Kierunek ......................................................................................................... 

5. Nr albumu ............................................................................................................................ 

II. Dane rodziców lub prawnych 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 nr 

28/2019 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 
2. Zobowiązuję się pokryć pełne koszty usunięcia szkód, zniszczeń i braków powstałych z mojej winy (współwiny) 

w  terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Politechnikę Rzeszowską faktury za usunięcie szkody. 
3. 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. 

4. W przypadku zgubienia, zniszczenia klucza do pokoju lub innego pomieszczenia w Domu Studenckim, zobowiązuję 
się do uiszczenia opłaty w kwocie zgodnej z cennikiem za zniszczenia, szkody i braki w wyposażeniu. 

5. Oświadczam, że jako mieszkaniec Domu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej przyjmuję do wiadomości 
i stosowania obowiązek segregacji i składowania odpadów zgodnie z zasadami obowiązującymi  na Politechnice 
Rzeszowskiej.  

 
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. 

Zobowiązuję się do przestrzegania zasad, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz bhp i przyjmuje do wiadomości, że 
ponoszę odpowiedzialność za ich nieprzestrzeganie. 

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

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu Domów Studenckich   
(zarządzenie nr 28/2019 Rektora PRz z dnia 26 czerwca 2019 r.)  



Klauzula informacyjna (mieszkańcy DS) 

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) 
zwanego dalej RODO, informujemy iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy 
al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 11 00, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, 
z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 17 865 1775 lub poprzez e-mail: iod@prz.edu.pl, w każdej 
sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) – dane 
osobowe są niezbędne dla realizacji zapisu zawartego w art. 104 i art. 211 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.).  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zakwaterowania w domu studenckim 
Politechniki Rzeszowskiej oraz ewentualnie dochodzenia/obrony praw lub roszczeń. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Odmowa ich podania 
jest równoznaczna z brakiem możliwości zakwaterowania w domu studenckim.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych 
przepisami prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

8. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewnętrznym działającym na 
zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w 
systemach informatycznych. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania, a po tym okresie przechowywane 
dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla dochodzenia/obrony praw lub roszczeń 
z nimi związanych, a następnie przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów dla wykonywania 
obowiązków archiwizacyjnych – w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później. Po upływie okresu 
przechowywania dane te będą nieodwracalnie usuwane. 

10. Posiada Pani/Pan 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. 

11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

12. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu). 

 

 
 


