
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 i 14  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), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu informuje, iż: 

1. Administrator 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań. 

2. Inspektor Ochrony Danych 
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy 
iod@amu.edu.pl .  

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu publikowania nadesłanych przez 
Państwa materiałów/komentarzy na stronie Sic!, w zakładce Redakcja i na stronie 
Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w module Media studenckie, na 
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do czasu realizacji 
celu dla jakiego zostały zebrane lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych/wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego co 
nastąpi wcześniej. 

5. Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator 
zleca wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania 
danych osobowych (podmioty przetwarzające), w szczególności operatorzy systemów 
informatycznych, operatorzy systemów e-mail, kancelarie prawne i audytorskie. 
Pani/Pana dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa. 

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych 
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych 

przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 15 RODO, 
2) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych przysługuje w 

ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 16 RODO, 
3) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 17 RODO,  
4) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na 

warunkach określonych w art. 18 RODO, 
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach 

przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO, 
6) prawo do przenoszenia danych osobowych - przysługuje w ramach przesłanek i na 

warunkach określonych w art. 20 RODO, 
7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych),  



8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w stosunku do 
danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma 
Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofać zgodę może 
Pani/Pan poprzez przesłanie wiadomości na skrzynkę mailową: 
andrzej.piechocki@amu.edu.pl. 

7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania 
Podanie danych osobowych zbieranych na podstawie zgody jest dobrowolne, ale 
niezbędne do realizacji celu do jakiego zostały zebrane. 

8. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane   w 
sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu, stosownie do art. 22 
RODO.  
 


