
Klauzula informacyjna dla studentów i doktorantów  
ubiegających się o świadczenia socjalne 

 

Zgodnie z art. 13 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 (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016) in-
formuję, że: 

1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet  
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1,  
61-712 Poznań. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl. 

3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe oraz – jeżeli ma to zastoso-
wanie – podane przez Panią/Pana dane członków rodziny. Celem przetwarzania danych 
osobowych jest przeprowadzenie postępowań o udzielenie świadczeń socjalnych, o któ-
rych mowa w art. 86 ust. 1 i art. 104 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, 
w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących w Uniwersytecie Regulaminach 
(stosownie Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu). 

4. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogól-
nego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat od ukończenia studiów. 
6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych będą posiadać osoby 
upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w niezbędnym zakresie. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepi-
sów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych przez wnioskodawcę jest obowiązkowe i niezbędne do rea-
lizacji zadań wynikających art. 86 ust. 1 i art. 104 Ustawy. W pozostałym zakresie poda-
nie danych osobowych jest dobrowolne. 

10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w spo-
sób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 


