Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania
Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU” dla studentów i doktorantów
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

………………………….
(imię i nazwisko)
…………………………..
(nr albumu)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych oraz Rozporządzeniem 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) w celu i w związku z działaniami
konkursowymi i informacyjnymi związanymi z przyznaniem Nagrody Santander
„SPOŁECZNIK ROKU” dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu,
w jakim zostały zebrane.

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyznanie
Nagrody Społecznika
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 (dalej UAM) z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w UAM możliwy jest pod adresem email
iod@amu.edu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i w związku z działaniami
konkursowymi i informacyjnymi związanymi z przyznaniem Nagrody Społecznika dla
Studentów i Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Lista
nagrodzonych Nagrodą Społecznika będzie publikowana na stronie internetowej:
amu.edu.pl. Zakres publikowanych danych to: imię, nazwisko, kierunek studiów, wydział.
4) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r., a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu,
w jakim zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa,
a w szczególności przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z celem
przetwarzania danych. Jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający
z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz.U. 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
6) Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów
prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,
posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
powoduje skutki na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
jednakże niepodanie danych w wymaganym zakresie uniemożliwi ubieganie się
o przyznanie Nagrody Społecznika.
9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Oświadczenie
Oświadczam, że podane przeze mnie informacje i przedłożone zaświadczenia są̨ prawdziwe
i zgodne ze stanem faktycznym. Wiadome mi jest, że fałszowanie dokumentów, poświadczenie
nieprawdy, wyłudzenie poświadczania nieprawdy i użycie dokumentu poświadczającego
nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej za przestępstwo na podstawie art. 270, art. 271,
art. 272 i art. 273 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345
t.j.).

