
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 231 
 Rektora UMK z dnia 10 grudnia 2014 r. 

..................................................................................................... 
                     (imię i nazwisko studenta) 
 
..................................................................................................... 
                              (telefon kontaktowy oraz adres e-mail)  
 
..................................................................................................... 
                     (wydział, kierunek studiów) 
 
..................................................................................................... 
                            (rok studiów i numer albumu)  
 
..................................................................................................... 
                                   (adres stałego zameldowania)   
 

Wniosek  

o  przyznanie miejsca w domu studenckim  
 

Proszę o przyznanie miejsca w Domu Studenckim nr …… na rok akademicki  
…………/………… w pokoju jednoosobowym/wieloosobowym*. W przypadku braku miejsc/miejsc 
o wnioskowanym standardzie* w tym domu, proszę o przyznanie miejsca w Domu Studenckim  nr 
……. . 

Oświadczam, że średni miesięczny dochód na jednego członka mojej rodziny, ustalany na 
podstawie przepisów Regulaminu pomocy materialnej dla studentów**, wynosi 
……………………….. zł.  

Oświadczam, że odległość mojego miejsca zamieszkania od Uniwersytetu wynosi ………... 
kilometrów. 

Zobowiązuję się do uiszczenia w terminie przedpłaty z tytułu przyznania miejsca w domu 
studenckim na konto przedpłat w Banku Millennium  S.A. nr 27 1160 2202 0000 0000 8869 3044 lub 
bezpośrednio u kierownika właściwego domu studenckiego. 
  
 Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w związku z 
zakwaterowaniem w domu studenckim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w niezbędnym do tego 
zakresie oraz zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

Przyjmuję do wiadomości, że: 
1) administratorem przekazanych przez mnie danych jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą w 

Toruniu przy ul. Gagarina 11,  
2) mam prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, 
3) podstawą prawną zbierania moich danych są przepisy art. 173 ust. 2 i 3 oraz 185 ust. 1 ustawy z dnia 27 

lipca 2007 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), których 
zastosowanie wymaga ustalenia mojej tożsamości, moich danych kontaktowych oraz warunków 
umożliwiających przydzielenie miejsca w domu studenckim.  

 

       …………………………………….…  
            (data i podpis studenta) 
* niepotrzebne skreślić 

** sposób obliczenia dochodu przestawiono na stronie internetowej Samorządu Studenckiego UMK 


