
 UCHWAŁA NR 19 

 KOMISJI WYBORCZEJ SAMORZĄDU STUDENTÓW 

 UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO KADENCJI 2020/2021 

 z dnia  1 października 2021 roku 

 w sprawie  ustalenia wzorów zgłoszeń w wyborach 
 do rad mieszkańców domów studenta 

 Na  podstawie  §  71  pkt  5  Regulaminu  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu 
 Warszawskiego,  Komisja  Wyborcza  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu 
 Warszawskiego uchwala, co następuje: 

 § 1 

 Wprowadza  się  nowe  wzory  zgłoszenia  kandydata  w  wyborach  przedstawicieli 
 studentów  do  rad  mieszkańców  domów  studenta  przeprowadzanych  przez  Komisję 
 Wyborczą  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu  Warszawskiego,  które  stanowią 
 załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 

 § 2 

 Wprowadza  się  nowe  wzory  zgłoszenia  listy  kandydatów  w  wyborach  przedstawicieli 
 studentów  do  rad  mieszkańców  domów  studenta  przeprowadzanych  przez  Komisję 
 Wyborczą  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu  Warszawskiego,  które  stanowią 
 załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. 

 § 3 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Głosów za: 8  Głosów przeciw: 0  Wstrzymało się: 0 

 Krzysztof Radziwon 



 Oliwia Górecka 
 Olga Meksuła 
 Katarzyna Stankiewicz 
 Paula Sieklicka 
 Krzysztof Andrukowicz 
 Julia Mazurkiewicz 
 Julia Górecka 



Załącznik   nr   1     
do   uchwały   nr   19   Komisji   Wyborczej   Samorządu   Studentów   

  Uniwersytetu   Warszawskiego   kadencji   2020/2021   

  
 .....................................................................   
(imię   i   nazwisko)   

.....................................................................   
(numer   albumu)   

.....................................................................   
(numer   telefonu)   

.....................................................................   
(adres   e-mail)   

.....................................................................   
(numer   pokoju   w   Domu   Studenta)   

  

  
  

ZGŁOSZENIE   KANDYDATA   W   WYBORACH     
DO   RADY   MIESZKAŃCÓW   DOMU   STUDENTA   

  
  

Niniejszym  wyrażam  wolę  kandydowania   do  Rady  Mieszkańców  Domu  Studenta  nr  ….  i              

oświadczam,   że   jestem   mieszkańcem   wyżej   wymienionego   Domu   Studenta.     

  

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji              

procedury  wyborczej  zgodnie  z  art.  6  ust.  1  lit.  a  Rozporządzenia  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).   

  

  

  

  

  

  

.............................................................   
(data   i   podpis)   

  
  
  

.   



 Załącznik nr 2 
 do uchwały nr 19 Komisji Wyborczej Samorządu Studentów 

 Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2020/2021 

 ..................................................................... 
 (name and surname) 

 ..................................................................... 
 (student ID number) 

 ..................................................................... 
 (phone number) 

 ..................................................................... 
 (e-mail address) 

 ..................................................................... 
 (room number in Student Dormitory) 

 APPLICATION FORM FOR CANDIDACY IN THE ELECTION 
 TO THE RESIDENTS’ COUNCIL OF THE STUDENT 

 DORMITORY 

 I  hereby  express  my  willingness  to  run  for  the  Resident  Council  of  the  Student  Dormitory  No. 

 .... and declare that I am a resident of the aforementioned Student Dormitory. 

 I  consent  to  the  processing  of  my  personal  data  for  the  purposes  of  the  election  procedure  in  accordance 
 with  Art.  6  sec.  1  lit.  a  of  the  Regulation  of  the  European  Parliament  and  of  the  Council  (EU)  2016/679  of 
 27  April  2016  on  the  protection  of  individuals  with  regard  to  the  processing  of  personal  data  and  on  the 
 free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on data protection). 

 ............................................................. 
 (date and signature) 



Załącznik   nr   3   do   uchwały   nr   19   Komisji   Wyborczej   Samorządu   Studentów   Uniwersytetu   Warszawskiego   kadencji   2020/2021   
 ZGŁOSZENIE   LISTY   KANDYDATÓW   W   WYBORACH     

DO   RADY   MIESZKAŃCÓW   DOMU   STUDENTA   
  
  

............................................................................................................................................................................   
(nazwa   listy)   

  
.....................................................................   
(imię   i   nazwisko   pełnomocnika   listy)   

  
.....................................................................   
(numer   albumu   pełnomocnika   listy)   

  
.....................................................................   
(numer   telefonu   pełnomocnika   listy)   

    

  
  

Niniejszym   wyrażamy   wolę   kandydowania     
do   Rady   Mieszkańców   Domu   Studenta     

  
nr   ………………   

  

Wyrażam   zgodę   na   przetwarzanie   moich   danych   osobowych   dla   potrzeb   niezbędnych   do   realizacji   procedury   wyborczej   zgodnie   z   art.   6   ust.   1   lit.   a   Rozporządzenia   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).   

  

  

  

nr   na   
liście*  imię   i   nazwisko   kandydata   nr   pokoju   w   DS   nr   albumu   nr   telefonu   kontaktowego   adres   e-mail   podpis   

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

*   dotyczy   wyłącznie   głosowania   zwykłego   przy   pomocy   kart   do   głosowania;   w   głosowaniu   elektronicznym   kolejność   kandydatów   na   liście   jest   alfabetyczna   według   nazwisk   (str.   ...…   z   ...…)  



 Załącznik nr 4 do uchwały nr 19 Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2020/2021 

 APPLICATION FORM OF A LIST OF CANDIDATES FOR THE ELECTION 
 TO THE RESIDENTS’ COUNCIL OF THE STUDENT DORMITORY 

 ............................................................................................................................................................................ 
 (name of the list) 

 ..................................................................... 
 (name and surname of the representative of the list) 

 ..................................................................... 
 (student ID number of the representative of the list) 

 ..................................................................... 
 (phone number of the representative of the list) 

 We hereby express our will to run for 
 the Residents’ Council of the Student Dormitory 

 No. ……………… 

 I  consent  to  the  processing  of  my  personal  data  for  the  purposes  of  the  election  procedure  in  accordance  with  Art.  6  sec.  1  lit.  a  of  the  Regulation  of  the  European  Parliament  and  of  the  Council  (EU)  2016/679  of 
 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on data protection). 

 number in 
 the list*  n ame and surname of the candidate  room number in 

 Student Dormitory 
 Student ID 

 number 
 phone number  e-mail address  signature 

 * applies only to ordinary voting by means of ballot papers; in electronic voting, the order of candidates on the list is alphabetical by surname  (page …. out of …..) 


