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ZASADY OGÓLNE 

 

1. Porozmawiajmy o studiach to projekt, którego celem jest promocja oferty edukacyjnej 

uczelni oraz szerzenie informacji o procesie rekrutacji obowiązującym na UAM. 

2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jedynym organizatorem projektu. 

3. Tematy spotkań są opracowane i prezentowane przez Centrum Marketingu UAM. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i tematów spotkań. 

Każdorazowo po dokonaniu zmiany pojawi się odpowiedni komunikat na stronie internetowej 

uam.edu.pl. 

5. Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej. Zajęcia będą odbywały się w siedzibie 

Welcome Center przy ul. św. Marcin 78. Wymagana będzie rejestracja na wydarzenie w 

określonym terminie przez formularz online. Liczba miejsc będzie ograniczona. 

 

ZASADY SPOTKAŃ 

 

1. Harmonogram spotkań będzie publikowany na stronie uam.edu.pl 

2. Zajęcia są przeznaczone dla grupy wiekowej 15 – 21 lat. 

3. Oprócz spotkań o tematyce rekrutacyjnej pojawią się także spotkania z ambasadorami 

kierunków | wydziałów.  

4. Komunikacja z uczestnikami projektu będzie odbywać się za pomocą strony internetowej, 

social mediów oraz korespondencji elektronicznej. 

 

REJESTRACJA 

1. Rejestracja będzie odbywała się za pomocą formularza online udostępnionego na 

stronach: uam.edu.pl oraz blogkandydata.amu.edu.pl. 

2. Udział w spotkaniach Porozmawiajmy o studiach 

BEZPŁATNY. 

3. Grupa zorganizowana liczy do 25 osób wraz z jednym opiekunem/nauczycielem/rodzicem. 

4. Limit osób w grupie to 50 osób.  

5. Warunkiem udziału w spotkaniu jest POPRAWNE wypełnienie formularza rejestracji za 

pośrednictwem ww. stron.  

6. Formularz rejestracji będzie pojawiała się przed każdym spotkaniem z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem.  

 

ul. św. Marcin 78, Collegium Martineum, 61-809 Poznań 

tel. +48 61 829 44 21 / 68 / 49 / 76 / 88, 61 829 43 99 

marketing@amu.edu.pl 

www.uam.edu.pl 

Centrum Marketingu | Sekcja Promocji 
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7. Osoba dokonująca rejestracji staje się jednocześnie kontaktem dla koordynatora 

projektu. 

8. Rejestracja trwa do uzyskania limitu chętnych. 

9. Zgłoszenia po zamknięciu listy zostaną wpisane na listę rezerwową. 

10. Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w 

spotkaniu a jedynie z wyrażeniem chęci uczestniczenia. 

11. Informację o rezultacie rezerwacji miejsc otrzymują wszyscy, którzy dokonają zgłoszeń w 

wyznaczonym terminie. 

12. Po zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu, na podany w formularzu rejestracyjnym 

adres mailowy rodzica/opiekuna prawnego/nauczyciela przesłane zostaną formularze 

zgód. Skany podpisanych zgód należy przesłać do koordynatora projektu. Brak 

przesłania podpisanych zgód w wyznaczonym terminie będzie skutkował skreśleniem z listy 

Uczestników. 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

 

1. Nauczyciele/opiekunowie biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

uczniów w czasie podróży na spotkania oraz w czasie podróży powrotnej po ich 

zakończeniu.  

2. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu. 

3. Organizator zapewnia program, salę, obsługę techniczną oraz koszty materiałów 

informacyjnych i promocyjnych. 

5. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń opiekunów i prowadzących. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu informuje, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy 

iod@amu.edu.pl 

3. Dane osobowe: 

a) Uczestnika / rodzica (opiekuna prawnego) będą przetwarzane celu rejestracji Uczestnika i 

wzięcia udziału w spotkaniach – na podstawie zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna 

prawnego 

Uczestnika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

b) Nauczyciela będą przetwarzane w celu rejestracji Uczestnika i wzięcia 

udziału w projekcie – na podstawie 

wyrażonej przez niego zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
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c) Uczestnika/nauczyciela będą przetwarzane w celach promocyjnych Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu (w postaci wizerunku utrwalonego 

jako zdjęcia i filmy), umieszczone na stronie internetowej amu.edu.pl, 

blogkandydata.uam.edu.pl oraz w uniwersyteckich mediach społecznościowych - na 

podstawie zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego/nauczyciela; 

Dane osobowe Uczestnika/rodzica (opiekuna prawnego)/nauczyciela będą również 

przetwarzane: 

d) w celach marketingowych/promocyjnych – przesyłania drogą elektroniczną 

informacji o wydarzeniach i akcjach organizowanych lub polecanych przez 

UAM, co stanowi uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. f RODO oraz na podstawie dobrowolnej zgody na otrzymywanie tego 

typu wiadomości; 

e) w celach dowodowych (archiwalnych) – tj. na potrzeby wykazania określonych faktów, w 

razie potrzeby, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. f RODO. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich 

zostały zebrane. 

5. Odbiorcy danych: w związku z publikowaniem danych na stronach www może dojść 

do powierzenia danych dostawcom rozwiązań technologicznych (hosting, obsługa 

informatyczna) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych 

lub innych dozwolonych instrumentów prawnych. Nadto dane będą udostępnianie 

osobom, do których Administrator kieruje swoje treści (użytkowników portali, stron 

www itp.). Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie również właściciel portalu 

społecznościowego Facebook: Facebook Ireland Ltd. Państwa dane będą przekazywane 

przez właściciela portalu poza Europejski Obszar Gospodarczy (do tzw. państwa trzeciego). 

Jednocześnie wskazujemy, iż właściciel portalu deklaruje, wykorzystywanie standardowych 

klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską (więcej w Polityce Facebook). 

Nadto dane będą udostępnianie podmiotom 

zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 

6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów (tj. odpowiednio przez okres trwania projektu, prowadzenia promocji, przedawnienia 

roszczeń dotyczących wizerunku) lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych/wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, co nastąpi 

wcześniej. 

7. Rodzic/opiekun prawny/nauczyciel mają prawo dostępu do treści 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 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, rodzic/opiekun prawny/nauczyciel posiada prawo cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie. Zgodę można wycofać wysyłając e-mail na adres: 

iwona.paron@amu.edu.pl Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
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8. W odniesieniu do danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO. 

9. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na 

warunkach określonych w art. 21 RODO, tj. w przypadku, gdy: 

• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku 

przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora lub gdy 

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, 

w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i 

wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające 

ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą 

jest dzieckiem; istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 


