
Karta meldunkowa                                             Dom Studencki UG nr …………                                                                                                                          

( Wypełniać literami drukowanymi)    

1.                                                                                   

Nazwisko 2. Imiona

3. Nr PESEL, a w przypadku jego braku seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość :

6.                                                                                             

Kod, ul.nr lokalu

7.                                                                                                                                    

Miasto

8.                                                                                                                

Państwo

14.Płatność                                                                                                      Fakrtura :    tak ……..       nie……..

5.Dane kontaktowe (nr telefonu lub adres e-mail)4.Adres  zamieszkania :

9.Adres firmowy (pole opcjonalne, wymagane jedynie w przypadku wystawienia faktury 

na adres firmowy) 10.Dane kontaktowe (nr telefonu lub adres e-mail)

13.                                                                                                                           

NIP

11.                                                                                                                                               

Kod, ul.nr lokalu

12.                                                                                                      

Miasto

15.                                                        

Gotówka

16.                                        

Karta kredytowa

17.                                                                

Przelew (zgoda Kanclerza UG)

18.                                                                                             

Nota ( zgoda płatnika)

19.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) zwany dalej 

RODO, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych zebranych na podstawie 

niniejszego formularza  jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku 

(80-309) przy ul.Bażyńskiego 8. Z  Inspektorem Ochrony Danych można 

skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-

mail: poin@ug.edu.pl. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą. Pani /Pana dane osobowe będą  przetwarzane w celu realizacji 

usługi wynajmu pokoju/miejsca w domu studenckim a także ustalenia, 

dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń i nie bedą 

udostępniane innym odbiorcom. Uczelnia będzie przechowywała Pani 

/Pana dane osobowe przez okres  niezbędny do realizacji w/w celów, 

jednak nie dłuzej niż przez okres 2 lat od realizacji rzeczonej usługi. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich 

podania jest rownoznaczna z brakiem mozliwości zakwaterowania. Na 

zasadach określonych w przepisach RODO przysługuje Pani/Panu 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych. Ponadto, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych przez administratora narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego.

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

20.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Uniwersytet Gdański w celach marketingowych za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną. Wyżej wymienione informacje należy kierować 

na następujący adres e-mail: ........................................

           Jednocześnie informujemy, iż zgoda jest dobrowolna i w żaden 

sposób nie warunkuje korzystania z usługi. Przysługuje Panu/Pani również 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

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

                                                        (podpis gościa)



23.                                                                                                                             

Podpis gościa

Wypełnia Dom Studencki

24.                                                                                                       

Data przyjazdu

25.                                                                                                           

Data wyjazdu

26.                                                                                                                   

Nr pokoju

od 1 do 23 - wypełnia gość

od 24 do 31 - wypełnia recepcja Domu Studenckiego

30.Nr paragonu na kwotę:

27.                                                                                  

Liczba gości

28.                                                                                                            

Cena  : ilośc dób x cena pokoju

29.                                                                                                              

Opłata klimatyczna: ilość dób x cena

31.Podpis recepcjonisty

21.Administracja Domu Studenckiego nie bierze odpowiedzialnosci za 

rzeczy wartościowe pozostawione w pokoju.

22.Oświadczam, iż ponoszę pełną odpowiedzialność za uregulowanie 

wszelkich płatnosci wynikajacych z mojego pobytu w Domu 

Studenckim.( jeżeli nie dotyczy - skreślić).                                                            

Własnorecznym podpisem potwierdzam, zgodność powyższych danych



 




