M O N I T O R
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Poz. 352/2019
ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-64/19
REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
z dnia 5 lipca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania 25% bonifikaty mieszkaniowej w opłacie za
miejsce w domach studenckich w ramach konkursu „Tańsze Deesy za w nauce sukcesy” w roku
akademickim 2019/2020 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu KUL zarządza się, co następuje:
§1
Wprowadza się Regulamin przyznawania 25% bonifikaty mieszkaniowej w opłacie za miejsce w domach
studenckich w ramach konkursu „Tańsze Deesy za w nauce sukcesy” w roku akademickim 2019/2020 na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Rektora KUL:
dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

Regulamin przyznawania 25% bonifikaty mieszkaniowej w opłacie za miejsce w domu
studenckim w ramach konkursu „Tańsze Deesy za w nauce sukcesy”
w roku akademickim 2019/2020 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

§1
1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania 25% bonifikaty w opłacie za miejsce w
domu studenckim w ramach konkursu „Tańsze Deesy za w nauce sukcesy” w roku akademickim
2019/2020 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, zwaną dalej „bonifikatą
mieszkaniową”.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) bonifikacie mieszkaniowej - rozumie się przez to kwotę, która pomniejsza miesięczną
podstawową opłatę za miejsce w pokoju w domu studenckim obliczoną wg wzoru:
25% x opłata miesięczna za miejsce w pokoju w domu studenckim, niestanowiąca
stypendium określone w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 ze zm.);
2) beneficjencie - rozumie się przez to osobę, której została przyznana bonifikata mieszkaniowa
na podstawie listy rankingowej osób, o której mowa w § 2.
3. Bonifikata mieszkaniowa przyznawana jest na okres zakwaterowania w domach studenckich w
terminie od 1 października 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku.
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§2
Do ubiegania się o bonifikatę mieszkaniową uprawnione są wyłącznie osoby zakwalifikowane
na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich
prowadzonych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które przystąpiły do części pisemnej
egzaminu maturalnego w 2019 roku z przedmiotów na poziomie rozszerzonym lub
dwujęzycznym i uzyskały z co najmniej jednego przedmiotu nie mniej niż 85% punktów
możliwych do zdobycia.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie bonifikaty mieszkaniowej jest złożenie poprawnie
wypełnionego wniosku, którego wzór określa załącznik do Regulaminu, dostępny do pobrania
na stronie www.ds.kul.pl/konkurs.
Warunkiem przyznania bonifikaty mieszkaniowej jest przyjęcie na studia na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz otrzymanie miejsca w domu studenckim.
Bonifikata mieszkaniowa może być przyznana nie więcej niż 15 osobom.
W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryterium przekracza 15, pierwszeństwo w
uzyskaniu bonifikaty mieszkaniowej mają osoby, które kolejno uzyskały najwyższą liczbę
punktów procentowych według listy rankingowej.
Listę rankingową osób sporządza się na podstawie sumy punktów procentowych z przedmiotów,
o których mowa w § 2 ust. 1 spośród osób, które złożyły wniosek o przyznanie bonifikaty
mieszkaniowej i otrzymały miejsce w domu studenckim.

§3
1. Warunkiem udziału w projekcie „Tańsze Deesy za w nauce sukcesy” jest złożenie wniosku
osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, o którym mowa w § 2 ust. 2, w
wybranym przez siebie domu studenckim, w terminie do dnia 10 września 2019 roku.
2. Weryfikację wniosków i proces przyznania bonifikat mieszkaniowych przeprowadzi komisja
składająca się z: kierownika Działu Administracji Domami Studenckimi KUL, kierowników
domów studenckich, w terminie do dnia 17 września 2019 roku.
3. O przyznaniu bonifikaty mieszkaniowej wnioskujący zostaną poinformowani w terminie do dnia
30 września 2019 r.
§4
1. Wysokość bonifikaty mieszkaniowej za okres zakwaterowania w domach studenta Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ustala się jako iloczyn 25% i opłaty za miejsce w
pokoju według aktualnego zarządzenia w sprawie wysokości opłat za zamieszkanie w domach
studenckich.
2. Regulamin nie przewiduje wypłaty oraz innej formy rozliczania bonifikaty mieszkaniowej.
3. W przypadku utraty prawa do zakwaterowania w domach studenta KUL na zasadach
określonych Regulaminem domów studenckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II, beneficjent traci prawo do bonifikaty mieszkaniowej.

Załącznik

Wniosek o przyznanie bonifikaty mieszkaniowej
w konkursie „Tańsze Deesy za w nauce sukcesy” w roku akademickim 2019/2020
WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA

NAZWISKO i IMIĘ:

KIERUNEK STUDIÓW:

ADRES E-MAIL:

KOMÓRKOWY TELEFON KONTAKTOWY

ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA

ADRES EMAIL DO KORESPONDENCJI
(OBOWIĄZKOWY)

ul. ………………………………………………………………..

. ……………………………………………………………………

–
………………………………………………
OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM TEGOROCZNYM MATURZYSTĄ, KTÓRY Z CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTU NA
POZIOMIE ROZSZERZONYM LUB DWUJĘZYCZNYM UZYSKAŁ CO NAJMNIEJ 85% PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO ZDOBYCIA ORAZ PODANE
PRZEZE MNIE INFORMACJE SĄ PRAWDZIWE.

Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU

WYNIK % Z CZĘŚCI PISEMNEJ NA
POZIOMIE ROZSZERZONYM

1
2
3
ZAPOZNAŁEM SIĘ i AKCEPTUJĘ REGULAMIN PRZYZNAWANIA 25% BONIFIKATY MIESZKANIOWEJ W OPŁACIE ZA MIEJSCE W DOMACH
STUDENCKICH W RAMACH KONKURSU „TAŃSZE DEESY ZA W NAUCE SUKCESY” W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 NA KATOLICKIM
UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II.

LUBLIN, DNIA …………………………

……………………………………………………………………..
PODPIS WNIOSKODAWCY

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA KONKURSU
ZGODNIE Z W/W REGULAMINEM.

LUBLIN, DNIA …………………………

……………………………………………………………………..
PODPIS WNIOSKODAWCY

WYPEŁNIA PRACOWNIK PRZYJMUJĄCY WNIOSEK

………………………………………………..
data złożenia wniosku

………………………………………………………
pieczęć i podpis pracownika

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (zwanego dalej RODO)
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al.
Racławickie 14, 20-950 Lublin, adres e-mail: kul@kul.pl, numer telefonu: 81 445 41 01 (zwany dalej
Administratorem).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować za pomocą
poczty elektronicznej pod adresem: iod@kul.pl oraz telefonu nr 81 445 32 30.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia akcji przyznawania
bonifikat mieszkaniowych w ramach konkursu „Tańsze Deesy za w nauce sukcesy” - na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
oraz w celu zapewnienia informacji i przejrzystości wyników akcji zostaną udostępnione dane osób, którym
przyznano bonifikatę w zakresie imienia i nazwiska na stronie internetowej www.kul.pl - będą one dostępne
dla użytkowników ww. strony internetowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych
celów przez okres wynikający z przepisów prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa
przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) cofnięcia zgody,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym
zakresie.
7. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie
brak możliwości rozpatrzenia wniosku i przyznania bonifikaty mieszkaniowej.
8. Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

