Załącznik nr 3
do Regulaminu Repozytorium

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Podstawa przetwarzania danych osobowych
Korzystając z Repozytorium Użytkownicy upoważniają Uniwersytet im. A. Mickiewicza w
Poznaniu (UAM), ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań do przetwarzania swoich
danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE nr L.2016.119.1 – dalej jako
RODO), w celu świadczenia usług w ramach niniejszego Repozytorium.
2. Dane udostępniane dla UAM i sposób ich wykorzystywania
UAM ogranicza zbieranie i wykorzystywanie danych Użytkowników do minimum
niezbędnego do realizacji celu opisanego powyżej.
Informacje zawarte w logach systemowych, wynikające z ogólnych zasad połączeń
realizowanych w Internecie, są przez UAM wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych,
związanych z administracją Repozytorium.
W celu umożliwienia logowania się i korzystania z Repozytorium Użytkownik powinien
wypełnić formularz rejestracyjny i podać w nim dane kontaktowe (m.in. imię i nazwisko, adres,
e-mail). Dane podane w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane są przez UAM w celu
utworzenia Konta Użytkownika i zarządzania nim, należytej realizacji obsługi, a także do
celów statystycznych (gromadzone są np. dane o regionie, z którego następuje połączenie),
referencyjnych itp.
Gromadzone informacje o Użytkownikach mogą być przez UAM przechowywane tak długo,
jak jest to uzasadnione z punktu widzenia celów ich zgromadzenia.
Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w celu podejmowania decyzji, które
opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i mogłyby
wywoływać wobec Użytkowników skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie
wpływać.
UAM może przekazywać dane osobowe Użytkowników podmiotom trzecim, którym zleci
usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, a w szczególności dostawcom usług IT.
Takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z UAM i tylko w zakresie
określonym umową. UAM ani inny podmiot, któremu UAM powierza przetwarzanie danych
osobowych, nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
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UAM nie zbiera szczególnych danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, ani
danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych. o których
mowa w art. 10 RODO.
3. Pliki Cookie („Cookies”)
UAM w ramach Repozytorium korzysta z technologii plików Cookie („Cookies”). Cookies to
niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer UAM i zapisywane po stronie
Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). UAM wykorzystuje Cookies wyłącznie do
przechowywania danych Użytkownika w celu personalizacji ustawień i wyglądu Repozytorium,
przechowywania parametrów sesji logowania oraz w celach statystycznych. Zaleca się
włączenie obsługi Cookies w przeglądarce internetowej w celu poprawnego i pełnego
korzystania z Repozytorium.
W niektórych przypadkach Cookies, znaczniki nawigacyjne oraz inne technologie mogą być
wykorzystywane, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt
Użytkowników. Gromadzenie tego typu informacji pozwala nam lepiej zrozumieć i usprawnić
działanie, funkcjonalność oraz wydajność Repozytorium.
UAM nie odpowiada za Cookies pozostawione przez inne serwisy internetowe,
w szczególności te, do których prowadzą linki zamieszczone w serwisie UAM. Użytkownik
może zrezygnować z Cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce.
4. Adresy IP
Adres IP to numer przypisywany komputerowi Użytkownika podczas połączenia z
Internetem, który umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy
IP Użytkowników mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu
informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również
wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz
oceny działania serwisu internetowego Repozytorium.
5. Ochrona udostępnionych danych
UAM nie ujawnia ani nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników żadnym podmiotom
zewnętrznym, niezaangażowanym w obsługę Repozytorium.
UAM, jako administrator zbioru danych Użytkowników dba także o bezpieczeństwo zbioru,
zgodnie ze standardami RODO. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed
dostępem osób nieupoważnionych. Stosowane przez UAM procedury zapewnienia
bezpieczeństwa danych skutecznie chronią dane przed jakąkolwiek ingerencją osób trzecich.
UAM podejmuje również niezbędne środki mające na celu ochronę baz danych zawierających
zbiory danych osobowych poprzez wewnętrzne ograniczenie dostępu do baz. Tylko wąskie
grono uprawnionych osób spośród działających na rzecz UAM ma wgląd w dane osobowe
Użytkowników Repozytorium.
Jeżeli do ochrony Konta Użytkownika jest wykorzystywane hasło, zachowanie poufności tego
hasła należy do obowiązków Użytkownika. UAM nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie
przez osobę trzecią dostępu do danych osobowych użytkownika za pomocą tego hasła
udostępnionego w jakikolwiek sposób przez Użytkownika
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6. Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem
i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

danych

osobowych

Każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia
zapomnianym”),
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na
szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy UAM przetwarza dane na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu,
g. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od UAM
swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie informatycznym, nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik
może przesłać te dane innemu administratorowi lub zażądać, aby UAM przesłał
dane do innego administratora. Jednakże UAM zrobi to tylko jeśli takie przesłanie
jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje
Użytkownikowi tylko co do tych danych, które UAM przetwarza na podstawie
umowy lub na podstawie zgody Użytkownika.
Aby skorzystać z powyższych praw, Użytkownik powinien skontaktować się z
administratorem pod adresem e-mail: archiwumcodziennosci@gmail.com.
W zakresie, w jakim dane Użytkownika mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie
zgody – Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez
wysłanie administratorowi oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mail:
archiwumcodziennosci@gmail.com.
Każdemu Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Odsyłacze do innych stron
Zamieszczone w ramach Repozytorium odsyłacze mogą przekierowywać użytkownika na inne
strony internetowe. W przypadku tych serwisów może obowiązywać inna polityka
prywatności, której postanowienia różnią się od niniejszej. Zachęcamy Użytkowników do
dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu przed
podaniem swoich danych osobowych.
8. Inspektor ochrony danych
UAM w ramach swojej działalności powołał inspektora ochrony danych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: iod@amu.edu.pl.
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9. Kontakt
W razie pytań dotyczących zasad zachowania poufności oraz sposobu postępowania z danymi
Użytkowników
Repozytorium,
prosimy
o
kontakt
pod
adresem
e-mail:
archiwumcodziennosci@gmail.com.
10. Zmiany polityki prywatności
UAM zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie, które będą
stanowić odzwierciedlenie aktualnej polityki prywatności.
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