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Data wpływu:  ……………………..………………………… 
 

 

 

Pieczątka i podpis ……………………..………………………… 
Wypełnia pracownik Biura Obsługi Domu Studenta 

 

WNIOSEK  

O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENTA  

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI  

W ROKU AKADEMICKIM 

 20 …... / 20 …... 

Dane osoby wnioskującej - wypełnia student/doktorant/osoba przyjęta na studia (drukowanymi literami) 

NAZWISKO 

                    

 

IMIĘ 

                    
 

Kierunek studiów: 

animacja 

architektura wnętrz 

biżuteria 

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 

fotografia i multimedia 

grafika 

malarstwo 

nowe media 

projektowanie graficzne 

projektowanie ubioru 

tkanina i stylizacja wnętrz 

tkanina i ubiór 

rzeźba 

wzornictwo 

Studia stacjonarne 

I stopnia 

II stopnia 

jednolite magisterskie 

TELEFON                              …………………………………………………….................................................. 

ADRES E- MAIL                   …………………………………………………….................................................. 

ADRES ZAMIESZKANIA  
(ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) 
 

ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać w przypadku innego niż adres zamieszkania)  
(ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) 
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Odległość z miejsca stałego zamieszkania do Łodzi w kilometrach:          ……………………………… 

Czas dojazdu z miejsca stałego zamieszkania do Łodzi:                            ………………………………. 

Dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni następuje środkami lokomocji (podać liczbę i rodzaj środków lokomocji): 

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

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

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

 

Uwagi osoby, ubiegającej się o miejsce w Domu Studenta Akademii Sztuk Pięknych  

im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

.........................................     ......................................................... 
Miejscowość, data      Podpis studenta/osoby przyjętej na studia 

 

Oświadczam, że w przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca w Domu Studenta Akademii Sztuk Pięknych 

im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi poinformuję pisemnie o ww. rezygnacji na adres: 

akademik@asp.lodz.pl najpóźniej w terminie do 30 dni od daty przyznania miejsca w Domu Studenta.  

 

.........................................     ....................................................... 
Miejscowość, data      Podpis studenta/osoby przyjętej na studia 

 
 

 

 

Wniosek należy złożyć w Domu Studenta przy ul. Młynarskiej 42 A, 91-838 Łódź lub na adres e-mail: akademik@asp.lodz.pl 
(W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną należy dołączyć skan kompletnego wniosku.) 
 

w terminie: 

• dla studentów i doktorantów studiów stacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi do 1 lipca 

• dla kandydatów przyjętych w czerwcu - lipcu na studia stacjonarne lub doktoranckie studia stacjonarne do 31 lipca 

• dla kandydatów przyjętych we wrześniu na studia stacjonarne lub doktoranckie studia stacjonarne do 30 września 
 

Studenci i doktoranci studiów niestacjonarnych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz studenci innych uczelni 

mogą otrzymać miejsce w Domu Studenta jeśli istnieją wolne pokoje.  

mailto:akademik@asp.lodz.pl
mailto:akademik@asp.lodz.pl
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z ( art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 zwane dalej RODO) 

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z 

siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź.  

2.  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt : iodo@asp.lodz.pl.  

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie: 

     - zgody wyrażonej na potrzeby uzyskania miejsca i korzystania z zamieszkania w Domu Studenta, 

     - Regulaminu Świadczeń dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na 

      rok akademicki 2021/2022 wprowadzonego Zarządzeniem Rektora ASP nr 97/2021 z dnia 27 września 2021r. 

        - ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (T.j. Dz.U. z 2021 r.,  poz. 510 ze zm.) 

4. Dane przetwarzane są dla celów meldunkowych i administracyjnych w Domu Studenta. 

5. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora do podmiotów wspierających Administratora w 

świadczeniu usług drogą elektroniczną,  które dostarczają  i serwisują systemy informatyczne Akademii na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych . Administrator jest zobowiązany przekazać dane osobowe 

organom publicznym w ramach i na podstawie przepisów prawa.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej. 

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres zamieszkania w Domu Studenta, a następnie zostaną poddane 

archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania.  

9. Każdemu, kogo dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 

momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności  – tj. do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO.  

 

 
 

 

 
 

.........................................     ....................................................... 
Miejscowość, data      Podpis studenta/osoby przyjętej na studia 
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