
Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych osoby małoletniej, 

zamieszkujących Federację Rosyjską 

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 (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 

r.) informuję, iż: 

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

Mickiewicza 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 oraz dane osobowe małoletniego dziecka/podopiecznego  

przetwarzane będą w celu umożliwienia dziecku/podopiecznemu samodzielnego 

wzięcia udziału w  postępowaniu rekrutacyjnym na studia w Uniwersytecie im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu oraz podejmowania działań związanych z  przebiegiem 

studiów. 

4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 28 Umowy między 

Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych 

w sprawach cywilnych i karnych z dnia 16 września 1996 r. i właściwe przepisy prawa 

rosyjskiego. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, a 

w przypadku przyjęcia na studia zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie 

zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat. 

6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych osobowych będą 

posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach 

wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz członkowie podkomisji 

rekrutacyjnych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz z 

zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

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

przetwarzania, 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 przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie 

uniemożliwi Państwu zrealizowanie celu, do jakiego dane zostały zebrane. 

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

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.  


