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Załącznik nr 2 do regulaminu korzystania z usług transportowych 

 
………………………………………….. 

(miejsce, data) 

 

OŚWIADCZENIE  

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

 
Dane osobowe przekazywane przez uczestników przewozu na zajęcia objęte programem 

studiów lub wynikające z prowadzonej działalności naukowej będą przetwarzanie tylko  

i wyłącznie do realizacji zadań związanych z koordynacją i obsługą w/w transportu przez 

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami w  Poznaniu ul. Grunwaldzka 6, pok. 114. 

Każdy uczestnik przewozu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

aktualizacji, uzupełniania i usuwania. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości 

korzystania z dojazdów zapewnianych przez UAM. 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………...…..……………………….………………………………………….,  
                                                                                                      (imię i nazwisko) 

 

Zamieszkały/a w……………………………………………………………………………………………………………………….…,                                                                                                                                         

(miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 
 

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

przez Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

(Administratora danych) z siedzibą w Poznaniu ul. Grunwaldzka 6, pok. 114; 60 -780 Poznań w celu 

realizacji transportu dla osób z niepełnosprawnościam i na zajęcia objęte programem studiów lub 

wynikające z prowadzonej działalności naukowej.  

……………………………………  ……………………………………………………….……… 
                                                (data)                                                       (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze twarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Grunwaldzka 6, pok. 114, 60-780 Poznań, w 



dalszej części zwana Administratorem. Z Administratorem danych można  skontaktować się poprzez 

adres mailowy: bon@amu.edu.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby 

Administratora. 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transportu na zajęcia objęte planem 

studiów dla osób z niepełnosprawnościami.  

3. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy 

prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i 

którym te dane są powierzane. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.  

5. W przypadku wyrażenia zgody przysługiwać będzie Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do 

przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15 -22 RODO). 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w 

pkt. 2. 

10. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO . 

11. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw z tym 

związanych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez adres e -mailowy: 

iod@amu.edu.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. 

 

 

………………………………………        ……………………………………………………….……. 
                                         (data)                                                          (podpis osoby składającej oświadczenie) 
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