
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W STOSUNKU DO OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZFŚS  W 

UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 

 

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych) (dalej 

jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, dalej zwany 

„Administratorem”. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@amu.edu.pl. 

3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

 udzielenia świadczeń z ZFŚŚ 

 badania sytuacji życiowej, rodzinnej i  materialnej w celu przyznawania świadczeń. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b 

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 (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016), dalej również jako „RODO” w związku 

z  ustawą z dnia 04 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

5. Dane mogą być udostępnione związkom zawodowym działającym w UAM.  

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

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane: przez okres niezbędny do zrealizowania 

celów z ZFŚS, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń, a po 

tym okresie zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach.  

8. Informujemy, iż mają Państwo 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),  

h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do 

danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma 

Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została 

udzielona zgoda). 

9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu. 

 


