
KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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”,               
Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu informuje, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych użytkowników portalu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w           
Poznaniu z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.  

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy          
iod@amu.edu.pl. 

3. Dane osobowe użytkownika przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, w celu               
prawidłowej realizacji umowy i usług oferowanych przez administratora, a także realizacji praw i             
obowiązków wynikających ze wzajemnych zobowiązań art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO. 

4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i            
wykonywania umów sprzedaży usługi analizy zamówionej przez użytkownika w portalu          
https://portal.osaweb.pl, identyfikacji użytkowników, generowania spersonalizowanych raportów z       
przeprowadzonych analiz i wystawiania dokumentów księgowych, rozliczeń płatności, w tym          
przesyłania komunikatów w formie wiadomości e-mail, dotyczących zmówienia, regulaminu,         
rozpatrywania reklamacji.  

5. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z            
tych usług świadczonych przez portal, które wymagają podania danych osobowych. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla              
którego zostały zebrane, lub tak długo jak regulują to aktualne przepisy prawa, w tym w szczególności                
podatkowe i rachunkowe (tj. co do zasady przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym                 
upłynął termin płatności podatku) oraz przepisy prawa dotyczące przedawnienia roszczeń          
cywilnoprawnych (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania              
umowy). 

7. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na            
podstawie przepisów prawa podmiotom uczestniczącym w realizacji usługi korzystania i obsługi           
portalu. Dostęp do danych osobowych, będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do            
ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. 

8. Użytkownik ma następujące uprawnienia: 
- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
- prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 
- prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17                 
RODO;  
- prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w              
art. 18 RODO; 
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na             
warunkach określonych w art. 21 RODO. 

9. Użytkownik prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych             
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,            
stosownie do art. 22 RODO. 
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