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Załącznik nr 2 do regulaminu korzystania z usług transportowych 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  z 

siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem 

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

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a)  realizacji transportu na zajęcia objęte planem studiów, dla osób z niepełnosprawnościami, a ich 

przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej, na podstawie art.6 ust.1 lit e) RODO w związku z ustawą prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce art. 11.1 pkt.6), 

b) realizacji potrzeb administracji wewnętrznej (statystyki, raporty) - na podstawie art.6 ust.1 lit. e). 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie: 

a) podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa , 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów świadczą usługi na rzecz administratora, w 

szczególności firmy świadczące usługi transportowe. 

5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do  realizacji celów wskazanych w 

pkt 3 oraz zgodnie z terminami archiwizacji.  

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

międzynarodowej. 

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

art.22 RODO. 

8. Przysługuje Państwu prawo do: 

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,  

d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 18 RODO, 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 20 RODO, 

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na 

warunkach określonych w art. 21 RODO, 

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

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

pkt. 3. 
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