
Kló u,z u l ó, i ńfoińa cVi]n,ó,,,-'ńćdi a,, 5-P otećż ńośći oWe
szkoła prowadżi oficjalny profil W serwisie społecznościowym Facebook. celem prowadzenia Ww. profilu jest, m.in. infolmowanie o Wydarżeniach ż źycia szkoły
oraz promocja działań dydaktyczno-Wychowawczych placóWki.

xóntakt z impettorem octrony dariycit (too),hoill*y ,e.t popoez alłres e-maiij iodt@erreśiow.iii lub pisemńe n; adres administratora danych'iśiazany,wyie1.

Nazwa portalu PacebCIok .]]:,, |] l,, ,].lństaliam YouTubó TikTok

, xażrd' kańał mediÓW społecznościdwych ma rłłisńł politvkę dotyćĘ.ą śposobu pEetważania i o;ń.ony dałlvqĘ ośobo*Yćh. ''''
'eśli 

masż jakiekolwiek Wątpliwości lub Mania do,tyczące wykoiry fania danych osobowych pnez {u portale, pned ich,ożyci.ń aoidadnie zapoznaj iiż i.h poliłką
pryi/iiatnośai oraz regulaminami. , :

współad ministratorzy Administrator i Meta Platforms lreland Ltd. (4 Grand Canal
Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 lrlandia) są wspólnymi
administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem
26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów
statystycznych.
Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych
w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników
Fa npage Ad m i nistratora.
Zakres odpowiedzialności Facebook lreland Limited za
przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:
o posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych

na potrzeby statystyk strony;
. zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
. zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz

zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie
o zdarzeniu;

o zapewnienie odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa
Pani/a danych.

Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie
Pani/a danych:

Serwis YouTube dostarczany jest
przez Google LLC, 1600 Amphitheater
Parkway, Mountainview, California
94043, USA, a w UE przez Google
lreland Limited, Gordon House,
Barrow Street, Dublin 4, lrlandia.
lnformacje na temat przetwarzania
danych przez serwis.
YouTu be: https://www.voutu be.com
/intl/ALL pl/howvoutu beworks/user
-settines/privacv/.

lnformacje na temat przetwarzania
danych osobowych przez portal
TikTok Technology Limited, 10
Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380,
lrlandia, dostępne są pod
ad resem : https://www.tiktok.com/le
ga l/page/eea/privacv-policv/p|-PL .
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. posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych
na potrzeby statystyk;

o zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie
realizowanych przez Administratora celów
przetwarza nia.

Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego
prżetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony
danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO,
w stosownych przypadkach).

Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień
pomiędzy administratorami są dostępne na stronie:
facebook.com/leeal/terms/page controller addendum.
Facebook oraz lnstagram dzielą infrastrukturę, systemy
i technologię z innymi firmami Facebooka (do których należą
m.in. WhatsApp i Oculus) w celu świadczenia innowacyjnych,
przydatnych, spójnych i bezpiecznych usług w ramach
wszystkich używanych produktów firm Facebooka.

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe,
mogła/mógł korzystać z oficjalnego konta naszej Szkoły
platformach Facebook oraz lnstagram, których właścicielem
Spółka Meta Platforms lreland Ltd.

Właściciel portalu społecznościowego Facebook oraz lnstagram,
przetwarza także dane osobowe na własnych zasadach,
dostępnych pod adresem:
https://www.face book.com/a bout/privacy

5.

6.

byś
na

jest

lnformacje na temat przetwarzania danych osobowych

P.zetwarzamy Twoje dane osobowe, jeśli dokonaleś subskrypcji nasze8o pońalu lub też opublikowałeś swój komentarz na naszym portalu, W zależności od jnterakcji,

W którą z namiwchodzisz możemy pazetwarzać dane osobowe takie, jak: imię i nazwisko, pseudonim, identńkator, pod którym funkcjonujesz na pońalu, lP, Wizerunek,
informacje dostępnewTWoim profilu publicżnym oraż inne informacje przekazan Wwiadomościach lub komentarzach. Przez inte kcję, W ramach której przetwarzane są

dane osobowe naleźy rozumieć podejmowane pżez użytkownika działania z użyciem dostępnych na pońalu funkcjonalności, W tym: czytanie publikowanych treŚci,
publikowani komentarzy lub pozostawianie reakcji pod postami, pnesyłanie Wiadomości pryWatnych, udostępnianie postÓW, dokonywanie subskrypcji (obserwowanie)
lub Dolubień.

Strona 2 z 4



podstawa icele
przetwarzania

Pżetwalzamydane osobowe, ponieważ Weszłaś/Wszedłeś W interakcję zoficjalną stroną szkoly na platformie (lUb platformach jeżelidotyczy kilku
ż Wyżej wyńienionych), którą prowadzimy na Warunkach i zgodnie z zasadami określonymi przeż właściciela - co wykonujemy w celu promocji
i reklamy dzialań dydaktyczno-{^,/ychowawczych szkoły, nadto w celu informacyjnym o Wydarzeniach z życia sżkoły oraż o podejmowanych
inicjatywach oraz W celu budowania i utrżymania społecżności z nami związanej, co jest naszym prawni uzasadnionym interesem i odbywa się
poprzez udostępnianie postóW oraz fiImów na naszych ponalach (art. 6 ust. 1 lit. f RoDo);

Dane prżetwarzamy róWnież W celu odpowiadania na komentarze, które nam Wysłałaś/eś, a zatem prowadzenia z Tobą komunikacji
za poŚrednictwem dostępnych funkcjonalnoŚci, cojest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art.6 ust. 1 lit f, RoDo);

Moźemy także prżetwarzać dane osobowe W celach analitycznych dotycżących funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania ze strony,
co będzie uzasadnionym interesem ze Wz8lędu na konieczność oceny, czy podejmowane działania 5ą skuteczne W stosunku do zatożonych celów,
a także możemy prżetwarzać dane osobowe w celu ewentualne8o Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie
uzasadniony interes (ań.6 u t. 1lit. f RoDo);

Dane osobowe użytkowników mo8ą być również przetwarżane na podstawie odrębnie udżielonej zBody W zakresie icelu określonym W treści
z8ody i przez czas do momentu wycofania z8ody lub ustania celu przetwarzania (art, 6 ust. 1 lit. a RoDo).

Prawa osób, których
dane dotyczą

Plzysłu8uje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści danych o obowych, W tym uzyskania kopiitych danych oraz sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianyń), W przypadku 8dy:
. dane nie sąjuż niezbędne do celów, dla których byłyzebrane lub w inny sposób prżetwarzane;
. nie ma podstalvy prawnej do prżetwarzania danych osobowych;
. wniosła pani/pan sprzeciwwobec przetwarzania inie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetważania;
. osoba, której dane dotyczą wycofała z8odę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma inne.i

podstawy prawnej przetwarzania danych (np. W przypadkU przetwarzania Wizerunku);
r dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

c) Wyrażenia przeciwuWobec przetwarzania danych, gdy przetwa rza nie danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.l lit. f)RoDo
-W przypadku,8dy łącżnie spelnione są następujące przesłanki:

. zaistnieją plzyczyny związane z pani/pana szczególną sytuacją;

. dane przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, ż wyjątkiem sytuacji. w której
Administratol wYkaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych Wobec
intereów, praw i Wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) Wniesienia skar8ido organu nadzorczego właściw go Wsprawach ochronydanych osobowych, którymjest Prezes Urzędu ochrony Danych
osobowych (ul. stawki 2,00-193 Warszawa);

e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
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Okres
przechowywania
danych

. dane ośobowe będą pżechowywane jedynie wokresie niezbędnym do spełnienia celu, dla któreto zostałyzebrane, wszczetólności przez
okres w jakim jest Pani/Pan aktywnym użytkownikiem/subskrybentem lub do z8łoszenia sprzeciwu Wobec przetwarzania danych,
. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania żgody,
. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnione8o inteaesu administratora będą prżetwarzane do czasu skutecznego wniesienia
sprzeciwu lub trstania tego interesu,
. dane osobowe gromadżone pżeż portal społecznościowy Facebook oraz lnsta8ram podl 8ają letencji na zasadach określonych
W regulaminie tych platform.

Odbiorcy danych o dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na portalu mogą być równiez dostępne dla innych użytkowników,
odbiorcamI danych osobowych mogą być ponadto:
o podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
o organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa,
o dostawca/y platformyspołecznościowei.

Ad min istratol co do zasady nie prże kazuje da nych osobowych poza teren Europe.iskie8o obsza ru Gospodarczeto, ż za trzeżenie m ponadna rodowego cha ra kteru pEepływu
danych w ramach wyżej WYmi nionych portali, Wyżej Wymienione pońale mo8ą przekazywać Państwa dane poza teren Europejskie8o obszaru Gospodarcże8o
na określonych przez te portale, niepodlesających zmianie zasadach dotyczących transferu danych.

Dane osobowe nie będą Wykorzystywane prżez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania dec}żji, W tym profilowania. Podanie danych osobowych ma
charakter dobrowolny. Brak podania danych nie prowadzi do uniemożliwienia korzystania z ponalu, jednak dostęp do niektórych funkcjonalności, takich jak np. je8o
ubskrybcja, obserwowanie go, dodawanie reakcji, komentarzy olaz opiniiiest iednak uwarunkowany podaniem danych.

-,.;jffiffi-,
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