Klauzula informacyjna
Wstęp
Dbając o poufność i przejrzystość przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zgodnie
z uczciwymi praktykami informacyjnymi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony
danych informujemy, że Administratorem danych osobowych osób korzystających z kanału
„OEIiZK w Warszawie” (dalej jako „kanał OEIiZK”) na portalu YouTube jest Ośrodek Edukacji
Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (dalej jako „Ośrodek”), z siedzibą główną
przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa oraz siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 73.
Administrator portalu YouTube, jako dostawca narzędzi związanych z kanałem, jest podmiotem
współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z kanału OEIiZK. Więcej
informacji na temat przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć pod adresem
https://policies.google.com/privacy.
Sposób gromadzenia danych
Dane przekazują nam Państwo sami dokonując subskrypcji kanału OEIiZK poprzez kliknięcie
ikony „Subskrybujesz” lub „To mi się podoba”, jak również poprzez kliknięcie ikony „To mi się
nie podoba” oraz poprzez publikację swoich komentarzy pod postem lub filmem zamieszczonym
na kanale OEIiZK. Mogą to być następujące kategorie danych: imię i nazwisko oraz wizerunek.
Administrator portalu YouTube w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić
i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających stronę.
W oparciu o tak zebrane dane, przez administratora portalu YouTube mogą być tworzone
anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby czy profilu osób odwiedzających kanał
OEIiZK), które mogą być udostępniane Ośrodkowi jako podmiotowi prowadzącemu kanał OEIiZK.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:
• administrowanie i zarządzanie przez Ośrodek kanałem OEIiZK, w tym także udzielanie
odpowiedzi na zamieszczane przez Państwa posty i komentarze oraz nadzór nad treściami
publikowanymi przez użytkowników – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Ośrodka
polegającego na możliwości prowadzenia i zarządzania kanałem OEIiZK;
• realizacja innych prawnie uzasadnionych interesów Ośrodka m.in. dochodzenie i obrona
roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, czy zapewnienie
bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.
Ponadto informujemy, że administrator portalu YouTube może przetwarzać Państwa dane we
własnych celach w oparciu o inne podstawy prawne.
Obowiązek podania danych
Podanie danych w ramach korzystania z kanału OEIiZK jest dobrowolne. Brak podania danych
może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia
komentarzy).
Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe podawane na kanale OEIiZK na portalu YouTube mogą być dostępne dla
administratora tego portalu – tj. Google, na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych
określonych przez YouTube: https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies.
Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na kanale OEIiZK
mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu YouTube.

Ośrodek może zaś udostępniać Państwa dane osobowe organom władzy publicznej oraz podmiotom
wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także innym
podmiotom przetwarzającym dane na wyłączne polecenie Ośrodka, które na podstawie odrębnej
umowy są zobowiązane do ochrony powierzonych im do przetwarzania danych.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jesteście Państwo
aktywnymi użytkownikami kanału lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli
nie jesteście Państwo w stanie usunąć określonego komentarza możecie zwrócić się do nas z prośbą
o usunięcie.
Zawsze możecie Państwo zrezygnować z subskrybowania kanału OEIiZK lub zgłosić sprzeciw
wobec przetwarzania Państwa danych w tym celu.
Niezależnie od przechowywania danych przez Ośrodek własne okresy przechowywania danych
może stosować administrator portalu YouTube.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania.
Posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Ośrodka.
Ośrodek będzie zrealizował Państwa uprawnienia w zakresie, w jakim posiada techniczne
możliwości (np. poprzez usunięcie komentarza lub postu zawierającego dane osobowe).
W zakresie przetwarzania Państwa danych za pośrednictwem YouTube możecie Państwo
kontaktować się także z administratorem portalu YouTube.
Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
Dane kontaktowe
We wszystkich innych sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można
kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej
iod@oeiizk.waw.pl lub listownie na adres siedziby głównej.

