
Zarządzenie nr 67 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 17 czerwca 2021 r. 

zmieniające zarządzenie nr 36 Rektora ZUT z dnia 13 marca 2020 r. 

w sprawie funkcjonowania domów studenckich 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) zarządza się co następuje: 

  

W zarządzeniu nr 36 Rektora ZUT z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie funkcjonowania domów 

studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wprowadza się 

zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§1. 

1. Dopuszcza się możliwość przebywania gości odwiedzających na terenie domów studenckich 

ZUT, z tym że wprowadza się limit dwóch gości w tym samym czasie na jednego mieszkańca 

domu studenckiego. 

2. Przed wejściem na teren domu studenckiego gość odwiedzający zobowiązany jest – 

poza obowiązkiem określonym w § 10 ust. 4 Regulaminu domów studenckich ZUT 

(zarządzenie Rektora nr 50 z dnia 23 września 2013 r., z późn. zm.) – do złożenia na portierni 

domu studenckiego pisemnego oświadczenia epidemicznego, którego wzór druku stanowi 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

3. Administracja domu studenckiego zobowiązana jest do prowadzenia odrębnego rejestru 

gości odwiedzających mieszkańców domu studenckiego.”; 

2) § 2 uchyla się; 

3) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2021 r.”. 

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT   



Załącznik  

do zarządzenia nr 67 Rektora ZUT z dnia 17 czerwca 2021 r. 

Oświadczenie epidemiczne 

dla gościa odwiedzającego dom studencki ZUT 

Dane gościa odwiedzającego 

Imię i nazwisko  .................................................................................................................................  

Numer PESEL  ....................................................................................................................................  

Telefon kontaktowy  ..........................................................................................................................  

Dane mieszkańca domu studenckiego 

Imię i nazwisko  .................................................................................................................................  

Numer pokoju …………………… 

1. Oświadczam, że – według swojej najbardziej aktualnej i rzetelnej wiedzy dotyczącej własnego 

stanu zdrowia – nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywam 

na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

2. W przypadku zagrożenia epidemicznego wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych 

Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.  

3. Przyjmuję do wiadomości, że brak zgody na wypełnienie oświadczenia uniemożliwią wejście 

na teren domów studenckich ZUT. 

Zapoznałem się z poniższą Klauzulą informacyjną.  

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

data i podpis gościa odwiedzającego 

Adnotacja pracownika domu studenckiego 

Data i godzina rozpoczęcia odwiedzin  ............................................................  

Data i godzina zakończenia odwiedzin  ...........................................................  

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

data i podpis pracownika domu studenckiego 



Klauzula informacyjna 

o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 

27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO, oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000), Uczelnia informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie z siedzibą przy al. Piastów 17, 70-310 Szczecin. 

2. Inspektorem ochrony danych w ZUT, nadzorującym prawidłowość przetwarzania danych 

osobowych, jest pan Artur Kurek, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu  

e-mail:  IOD.kurek@zut.edu.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów zapewnienia bezpieczeństwa 

epidemicznego na obiektach uczelni. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. B oraz art. 9 ust. 2 

lit. I RODO w związku z art. 144 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (tekst. jedn. Dz.U. z 2021, poz.478, z późn. zm.), Regulaminem Domów Studenckich 

(zarządzenie nr 50 Rektora ZUT z dnia 23 września 2013 r., z późn. zm.) art. 17 ustawy z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami 

kryzysowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.). 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały 

zebrane. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

w Szczecinie; dane nie będą udostępniane innym podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem 

przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

7. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów 

prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 
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