
Deklaracja dostępności 

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i 

aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma 

zastosowanie do strony internetowej http://sic-egazeta.amu.edu.pl/ 

Data publikacji strony internetowej: 29.10.2008 

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: strona jest aktualizowana na bieżąco jako 

strona informująca o wydarzeniach społeczno-kulturalnych, życiu uniwersyteckim. 

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: Strona internetowa jest 

częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

• filmy nie posiadają napisów dla niesłyszących; 

• nie wszystkie zdjęcia posiadają alternatywny opis. 

Data sporządzenia: Deklaracji Dostępności: 2022-08-20 Deklarację sporządzono na 

podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Dane kontaktowe 

mgr Andrzej Piechocki 

e-mail: andrzej.piechocki@amu.edu.pl 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za 

pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego 

cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno 

zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację 

mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania 

informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla 

niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli 

dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym 

wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może 

być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności 



cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób 

dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania 

zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący 

żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej 

lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do 

Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

Obowiązek informacyjny RODO  

dotyczący danych osobowych osób ubiegających się o zapewnienie dostępności 
architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej lub zgłaszających brak dostępności 

architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, a także osób ubiegających się 
o zapewnienie dostępności cyfrowej  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 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  – zwanego dalej RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedziba przy 
ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 w Poznaniu, zwany dalej Administratorem.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pan/Pani kontaktować 
pod adresem e-mail: iod@amu.edu.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w 
związku z realizacją zadań z zakresu zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej 
oraz dostępności cyfrowej osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym realizacji wniosków o zapewnienie 
dostępności.  
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 
r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ustawą z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, innymi właściwymi przepisami szczególnymi.  
4. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców: 

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa; 

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem lub w 
oparciu o inny instrument prawny przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora, chodzi 
głownie o obsługę z zakresu ochrony danych osobowych, IT, informatyczną, z zakresu niszczenia 
dokumentów; hostingową (hosting poczty e-mail);  

c. inni odbiorcy, którym są udostępnianie dane osobowe, np. obsługa prawna.  
5.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, lub kryteria ustalania tego okresu: 

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu wskazanego w pkt. 3, a następnie 
dokumentacja będzie archiwizowana przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, który 
Administrator jest zobowiązany jest stosować na mocy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach oraz właściwych przepisach wykonawczych.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo:  



a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym 
prawo do uzyskania kopii danych; 

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 
c. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 

RODO, tj. w przypadku gdy: 
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą 

przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 
• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów 

prawa; 
d. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w 

art. 18 RODO, tj. przypadku, gdy: 
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje 

ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy 

prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
e. prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 20 RODO, tj. w przypadku gdy: 
• przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na 

podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 
• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 
określonych w art. 21 RODO, tj. w przypadku gdy: 

• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na 
podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej przez Administratora, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem 
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa 
i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy 
osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 
szczegółowy tryb wnoszenia skargi reguluje ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych. Więcej informacje uzyskacie Państwo na stronie https://www. uodo.gov.pl. 

8. Informacje dotyczące podania danych osobowych - czy jest wymogiem ustawowym lub umownym lub 
warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są 
ewentualne konsekwencje niepodania danych: 
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z podstawy prawnej wskazanej w pkt 3 jest niezbędne, 
aby Administrator mógł realizować zadania z zakresu zapewnienia dostępności architektonicznej lub 
informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami oraz dostępności cyfrowej. Niepodanie 
danych może wpłynąć na rozpatrzenie oraz realizację Państwa wniosków o zapewnienie dostępności. W 
przypadku pozostałych danych osobowych, podanie ich jest dobrowolne, jednak w określonych sytuacjach 
niepodanie ich może skutkować wydłużeniem czasu realizacji wniosków o zapewnienie dostępności. 

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu.  

 


