
 
Załącznik nr 1a do Komunikatu Rektora z dnia 06.09.2021 

Annex 1a to the Rector’s  Announcement of 06.09.2021  

 

K W E S T I O N A R I U S Z / PERSONAL QUESTIONNAIRE 

 

Imię i nazwisko 

Full name 

 

Numer albumu 

Student ID No. 

 

Data i miejsce urodzenia 

Place and date of birth 

 

Wydział/kierunek w UŁ 

UL Faculty / specialisation 

 

Semestr/forma studiów 

Study semester / mode 

 

Adres zameldowania na pobyt stały 

(kod pocztowy, ulica, kraj) 

Permanent (registered) address: 

street, number, post-code, city & 

country 

 

- telefon kontaktowy 

 - adres email  studenta ( z domeny 

uniwersyteckiej  Usos) 

 contact telephone number 

Student’s USOS e-mail address 

 

PESEL / seria i numer paszportu 

PESEL no. (if available) / 

International passport no. 

 

 

 

Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Łódzki 

Osiedle Akademickie  w celu realizacji usługi zakwaterowania w Domu Studenta. 

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest 

Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 68 (90-136 Łódź). Dane zbierane 

są wyłącznie w celu realizacji usługi zakwaterowania. Odbiorcami danych mogą być podmioty 

uprawnione na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże 

niezbędne do umożliwienia Pani/Panu pobytu w domu studenta. Osobie, której dane dotyczą 

przysługuje prawo dostępu danych oraz ich poprawiania". 

 

I hereby grant my consent to the University of Lodz Student Campus for processing my 

personal data as required to provide the services of accomodation at UL Dormitories. 

I declare that I have been informed that my personal data controller is the University of Lodz 

with its registered office at ul. Narutowicza 68, 90-136 Lodz, Poland. The data is collected for 

the sole purpose of processing the accomodation service. The recipients of the data may only 

include parties authorized by law. The data is given voluntarily and essential for accomodation 

of the undersigned in the UL Dormitories. The undersigned who holds the personal data 

concerned herein has the right to access and rectify the data. 

 

Wiarygodność powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

I confirm the authenticity of the above data with my own hand-written signature. 

 

Łódź, dnia/date ........................  ……….. ……………………………… 

                          podpis mieszkańca/(signature of the UL Dormitory 

resident) 


