
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 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1  

z dnia 4 maja 2016 r., dalej jako „RODO”) informuje, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickie-

wicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy: 

iod@amu.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonywania umowy 

oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy z Uniwersytetem im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1. lit. 

b) RODO. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia  

i wykonania umowy. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy i po jej 

zakończeniu w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego 

lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi oraz przez czas niezbędny do zabez-

pieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpie-

czenia lub dochodzenia roszczeń. 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom przetwarzającym 

dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. osobom i podmiotom zaangażowanym  

w realizację procesu wydawniczego (w tym autorom, recenzentom, tłumaczom, grafi-

kom, redaktorom, fotografom, podmiotom świadczącym usługi drukarskie i usługi 

dystrybucji). Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez 

Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków 

służbowych oraz mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem prze-

pisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, pra-

wo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

 


