Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd
Gminy w Pawłowicach w związku z prowadzeniem stron Gminy Pawłowice w
serwisie społecznościowym youtube
Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 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 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej
zwane „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane
osobowe:
1.
Administratorem danych osób korzystających z kanału "Gmina Pawłowice" na
platformie youtube.pl jest Wójt Gminy Pawłowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy
Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, tel. 32 47- 56-300, adres e-mail:
gmina@pawlowice.pl;
Dodatkowo informujemy, że za przetwarzanie danych osób korzystających ze wszystkich
funkcjonalności portalu YouTube, jest odpowiedzialny odrębny Administrator, którym jest
Google Ireland Limited. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez
Administratora
portalu
YouTube
można
znaleźć
pod
adresem
https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl;
2.
Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
e-mail: i.kielkowska@pawlowice.pl lub pisemnie na adres: ul. Zjednoczenia 60, 43-250
Pawłowice;
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w przypadku dokonania subskrypcji
naszego kanału "Gmina Pawłowice" lub opublikowania przez Panią/Pana komentarza pod
którymkolwiek z filmów zamieszczonych na naszym na kanale, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi, w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 18 ustawy o samorządzie gminnym w
następujących
celach:
- w celu prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym YouTube, na warunkach oraz
na zasadach określonych przez YouTube LLC i informowania za jego pomocą o naszej
aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy lub współorganizujemy,
promocji,
budowaniu
i
utrzymaniu
społeczności
z
nami
związanej,
w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu YouTube tj.
komentarze, chat, wiadomości;
- administrowania i zarządzania kanałem "Gmina Pawłowice", w tym również udzielania
odpowiedzi na zamieszczane przez Panią/Pana posty i komentarze, oraz nadzoru nad
treściami publikowanymi przez użytkowników.
- realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, za które uznaje się
w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom czy
zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.
Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania
zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a. RODO.
Mogą
to
być
następujące
kategorie
danych:
podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez
Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym YouTube,
dane
opublikowane
przez
Państwa
na
profilu
YouTube,
anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne,
udostępnionej przez YouTube stosownie do niepodlegających zmianie warunków
korzystania z serwisu YouTube, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym
„plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który
można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na YouTube, a
który
zostaje
pobrany
i
przetworzony
w
chwili
otwarcia
fanpaga.
integracja filmów z YouTube. Nasze filmy z YouTube, można odtwarzać bezpośrednio z
naszej strony internetowej. Wszystkie są zintegrowane w "rozszerzonym trybie

prywatności", to znaczy, że nie przesyłasz danych o Tobie jako użytkowniku do YouTube,
jeśli nie odtwarzasz filmów. Tylko wtedy, gdy odtwarzasz filmy, dane, o których mowa w
paragrafie 2, zostaną przesłane. Nie mamy wpływu na ten transfer danych. Gdy
odwiedzasz serwis internetowy, YouTube otrzymuje informacje, do których uzyskał
dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Po zalogowaniu do Google Twoje dane
zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli nie chcesz kojarzyć swojego
profilu z YouTube, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube
przechowuje Twoje dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów
reklamowych, badań rynku i / lub niestandardowego projektu swojej strony internetowej.
Taka ocena jest wykonywana (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w
szczególności w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i informowania innych
użytkowników sieci społecznościowej o ich działaniach na naszej stronie internetowej.
Masz prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników i zostać przekierowany
do serwisu YouTube, aby z nich korzystać.
Google Ireland Limited jako odrębny Administrator, odpowiedzialny za przetwarzanie
danych w ramach portalu Youtube.com może przetwarzać dane użytkowników portalu we
własnych celach w oparciu o inne podstawy prawne. Więcej o przetwarzaniu danych przez
Google Ireland Limited znajdzie Pani/Pan pod ww. linkiem;
4.
Odbiorcami Pani / Pana danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych
osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w
tym
podmioty
zajmujące
się
obsługą
informatyczną
Administratora.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem z kanału "Gmina
Pawłowice", mogą być dostępne dla Administratora tego portalu - tj. GoogleIreland
Limited.
Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na kanale
"Gmina Pawłowice" mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu
YouTube.
5.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wójta Gminy Pawłowice przez
okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów przetwarzania, w szczególności
przez okres aktywności użytkownika w ramach kanału "Gmina Pawłowice" lub do czasu
zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane zawarte w postach lub
komentarzach
mogą
być
przetwarzane
do
momentu
ich
usunięcia.
Pani/Pan w każdej chwili może zrezygnować z subskrybowania kanału "Gmina
Pawłowice". Niezależnie od przechowywania danych przez Wójta Gminy Pawłowice,
własne okresy przechowywania danych może stosować Administrator portalu YouTube;
6.
Posiada Pani / Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach i w granicach określonych w
rozdziale 3 RODO;
7.
Posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. (22) 531 03
00, adres strony https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; - gdy uznają Państwo, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
8.
Podanie danych w ramach korzystania z kanału "Gmina Pawłowice" jest
dobrowolne, jednakże brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych
funkcjonalności np. możliwość zamieszczenia komentarzy;
9.
Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu
danych w ramach serwisu YouTube z zastosowaniem stosowanych przez YouTube klauzul
umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej
stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów
zgodnie
z
zasadami
określonymi
przez
YouTube
pod
adresem:
https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl&gl=pl;
10.
Państwa dane uzyskujemy od firmy YouTube oraz z Państwa publicznego profilu
oraz wpisów na fanpagu na platformie internetowej YouTube;
11.
Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.

