INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW
MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), zwanego dalej RODO:

Szanowni Państwo,
 Administratorem Państwa danych osobowych jest Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa

w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34 – 400 Nowy Targ (zwana dalej PPUZ w Nowym Targu lub
Uczelnią).
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach

dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres Administratora podany powyżej lub na
adres e-mail: iod@ppuz.edu.pl.
 Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia przez Uczelnię profili w mediach

społecznościowych Facebook, Instagram oraz Twitter i informowania za ich pośrednictwem
o prowadzonych przez Uczelnię działaniach, organizowanych wydarzeniach oraz uzyskiwanych
osiągnięciach.
 Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO czyli prawnie uzasadnionego

interesu Administratora, którym jest promowanie Uczelni i utrwalanie jej pozytywnego wizerunku,
budowanie społeczności związanej z Uczelnią, komunikacja i utrzymywanie relacji poprzez
komentowanie wpisów, udzielanie odpowiedzi na pytania i wiadomości.
 Uczelnia przetwarza Państwa dane osobowe w takim zakresie, w jakim je nam Państwo udostępniliście

poprzez dokonanie subskrypcji, odwiedzenie naszych profili, opublikowanie komentarza lub przesłanie
zapytania. Są to zazwyczaj: dane identyfikacyjne takie jak imię i nazwisko, dane opublikowane na Państwa
własnych profilach, dane ujawnione przez Państwa w komentarzach lub kierowanych do Uczelni
wiadomościach. Mają Państwo równocześnie wpływ na to, do jakich danych mamy dostęp, poprzez
zastosowanie odpowiednich ustawień prywatności na prywatnych profilach.
Dodatkowo, Facebook dostarcza nam anonimowe dane statystyczne dotyczące wyświetlania naszych
postów, ich zasięgów, liczby interakcji czy też danych demograficznych osób odwiedzających. Więcej
informacji na temat można znaleźć na stronie:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.
 Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym i podmiotom publicznym

w ramach posiadanych uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz, jeśli zajdzie taka konieczność,
podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność
przetwarzania danych osobowych. Ponadto odbiorcami Państwa danych osobowych są właściciele
mediów społecznościowych Facebook, Instagram i Twitter oraz inni użytkownicy profili Uczelni (biorąc
pod uwagę fakt, że informacje o osobach obserwujących profil, polubienia, jak również treści komentarzy,
posty oraz inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne).
 Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych

celów oraz prawnie uzasadnionego interesu Uczelni, nie dłużej jednak niż do czasu: złożenia
ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania, udzielenia odpowiedzi na pytania, usunięcia
opublikowanych komentarzy, zaprzestania obserwowania profilu lub zamknięcia profilu przez Uczelnię.
Dane statystyczne dostarczane przez serwis Facebook będą przetwarzane przez czas ich dostępności
w serwisie, który wynosi 2 lata.
 Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, w przypadkach i na warunkach
określonych w RODO.

 Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do przeglądania profili

Uczelni w mediach społecznościowych, pozostawienia komentarzy czy też wysłania wiadomości.
 Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów

w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
 Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą

poddawane profilowaniu.
 Uczelnia nie przekazuje Państwa danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

jednakże biorąc pod uwagę ponadnarodowy charakter przepływu danych w ramach serwisów
społecznościowych, ich właściciele deklarują stosowanie standardowych klauzul umownych
zatwierdzonych przez Komisję Europejską, zapewniających odpowiedni stopień ochrony danych
w ramach programu Tarcza Prywatności (Privacy shield).
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż prowadzenie profili Uczelni w mediach społecznościowych odbywa się na,
niepodlegających zmianie, warunkach i zasadach określonych przez ich właścicieli. Szczegółowe informacje
na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Facebook, Instragram i Twitter znajdują się w ich
politykach prywatności dostępnych na stronach: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation oraz
https://twitter.com/en/privacy. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

