
Załącznik nr 2.3 do Regulaminu ustalania wysokości , przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w  Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie 

 

 

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

(imię i nazwisko studenta) 

 

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

(nr indeksu) 

 

Oświadczenie studenta ubiegającego się o zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkiwania 

w domu studenta/ wynajętym mieszkaniu   

 

Oświadczam, że codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwia/w znacznym 

stopniu utrudnia mi studiowanie ponieważ: 

 

1. adres stałego miejsca zamieszkania to  

 

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

 

2. odległość z miejsca mojego stałego zamieszkania do Uczelni wynosi ..............................km 

 

3. czas dojazdu do Uczelni wynosi....................................................................................... 

 

4. dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni możliwy jest następującymi środkami lokomocji (ilość 

możliwych połączeń, częstotliwość połączeń):  

 

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

 

5. Inne 

 

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

 

6. Aktualne miejsce zamieszkania będące powodem złożenia niniejszego wniosku:  

 

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

 

W przypadku zmiany miejsca zakwaterowania lub rezygnacji z zakwaterowania lub wystąpienia innej 

przyczyny powodującej utratę prawa do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości zobowiązuje się 

niezwłocznie, tj. w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zmiany, złożyć uaktualnione oświadczenie.  

  

 

…………………….    ………………………………………………… 

(Data)      (Czytelny podpis studenta ) 

 
Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu w sprawie pomocy materialnej jest Lingwistyczna Szkoła 

Wyższa, Reduta Business Center, Al. Jerozolimskie 148, 02-326 Warszawa. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

i.lewaszkiewicz@lingwistyka.edu.pl lub tel. (22) 886 50 12/13/15. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań 

pomocy materialnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), 

zaś dane osobowe wykraczające poza dane wymagane do rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit a) RODO (zgody) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. 

Okres przechowywania danych osobowych wynika z przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Kodeksu cywilnego 

w zakresie przedawnienia roszczeń. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść 

sprzeciw, w uprawnionym przypadku. Wnioskodawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich 

niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania świadczeń pomocy materialnej. Na podstawie danych 

osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.   
 


