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Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 145 

Rektora UŁ  
z dnia 26.09.2022 r. 

FORMULARZ WSTĘPNEJ REZERWACJI MIEJSCA/POKOJU GOŚCINNEGO W DOMACH 

STUDENCKICH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO 

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z dokonaniem rezerwacji. Rezerwacja następuje po potwierdzeniu 

dostępności wybranego pokoju. 

Po wypełnieniu formularza rezerwacji w możliwie najkrótszym czasie (do 2 dni roboczych) zostanie przesłana 
odpowiedź w sprawie potwierdzenia rezerwacji na adres mailowy podany we wniosku.  

 

…………………………………………………………… 

Imię 

………………………………………………………….. 

Nazwisko 

………………………………………………………….. 

Adres email do kontaktu 

………………………………………………………….. 

Numer telefonu 

…………………………………………………………… 

Planowana data zakwaterowania 

…………………………………………………………… 

Planowana data wykwaterowania  

…………………………………………………………… 

Liczba osób dorosłych 

……………………………………………………………. 

Liczba osób małoletnich 

 

Dodatkowe informacje dotyczące rodzaju pokoju: 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………... 

    Data i podpis wnioskodawcy 
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Klauzula informacyjna (zakwaterowanie i zamieszkiwanie w DS UŁ) 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, z siedzibą przy  

ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.  

2. W każdym przypadku Pani/Pan może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na wyżej 

wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych, e-mailowo pod 

adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl 

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procedury związanej 

z zakwaterowaniem i zamieszkiwaniem w Domach Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego.  

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:  

a) na podstawie obowiązujących przepisów prawa m.in. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce oraz przyjętych w Uniwersytecie aktów wewnętrznych;  

b) gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub 

do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;  

c) na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych – 

w sytuacjach, gdy przepis prawa lub zawarta umowa nie daje podstaw do przetwarzania 

danych. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub 

podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie 

umowy. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i w przypadku:  

a) negatywnego rozpatrzenia wniosku o zakwaterowanie przez okres 3 miesięcy, a następnie 

usuwane; 

b) pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez okres zakwaterowania i zamieszkiwania w Domu 

Studenckim UŁ w danym roku akademickim, a następnie usuwane. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo:  

a) dostępu do treści swoich danych;  

b) do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;  

c) do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w przypadkach 

przewidzianych prawem;  

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano przed cofnięciem zgody; 

f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, 

o którym mowa w pkt. 3. 

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), b) i a) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

mailto:iod@uni.lodz.pl

