Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających kanał YouTube
pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach
Informacja dedykowana jest w szczególności osobom, które:
- odwiedzają nasz kanał,
- dokonały subskrypcji kanału poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
- opublikowały komentarz pod postem zamieszczonym w kanale.
I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osób odwiedzających kanał o nazwie Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach
jest Gminny Ośrodek Kultury mający swoją siedzibę przy ul. Strzeleckiej 4, 63-820 Piaski,
reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka. Z administratorem można skontaktować się pisząc na adres
jego siedziby lub dzwoniąc pod numer (65) 571 90 71.
Współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest YouTube. Więcej informacji na temat
zasad
przetwarzania
danych
przez
YouTube
można
znaleźć
pod
adresem:
https://policies.google.com/privacy?gl=PL&hl=pl
II. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych, z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach związanych z
przetwarzaniem Państwa danych oraz z realizacją przysługujących Państwu praw na mocy przepisów
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:
- poprzez adres e-mail: k.kedzia@piaski-wlkp.pl
- listownie na adres: Urząd Gminy Piaski, ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski
III. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzamy dane, które Państwo opublikowali na własnym profilu społecznościowym YouTube, w
szczególności podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane opublikowane na Państwa
własnym profilu YouTube, dane opublikowane przez Państwa na profilu YouTube, anonimowe dane
statystyczne dotyczące osób odwiedzających kanał udostępnione przez YouTube, gromadzone dzięki
plikom 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 kanału.
IV. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne
Przetwarzamy Państwa dane w celu:
- prowadzenia kanału na portalu społecznościowym YouTube na warunkach oraz zasadach określonych
przez YouTube,
- informowania o działalności, którą prowadzimy,
- promowania różnych wydarzeń, które organizujemy i w których jesteśmy uczestnikami,
- promowania, budowania i utrzymania społeczności z nami związanej,
- kontaktu,
- statystycznym,
- dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody udzielonej
wraz z wejściem na kanał, a także mogą być przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Państwa
na osobnym formularzu w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody
na przetwarzanie danych osobowych. Gminny Ośrodek Kultury przetwarza dane również na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Ponadto informujemy, że administrator portalu YouTube jako dostawca narzędzi związanych z
kanałem, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z
kanału Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach, który może przetwarzać dane we własnych celach, w
oparciu o inne podstawy prawne.
V. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, które są uprawnione do otrzymania danych
na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcą Państwa danych jest również właściciel
portalu społecznościowego YouTube na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych,
dostępnych pod adresem: https://youtube.com/intl/pl/about/
VI. Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Gminny Ośrodek Kultury przez okres niezbędny do
realizacji celów przetwarzania, w szczególności przez okres w którym są Państwo aktywnymi
użytkownikami kanału lub do czasu zgłoszenia przez Państwo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych.
Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Dane w
celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych
roszczeń.
Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających kanał będą przetwarzane przez czas dostępności tych
danych w serwisie YouTube zgodnie z funkcjonowaniem serwisu YouTube.
VII. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługują Państwu
następujące prawa:
- prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania danych,
- prawo do usunięcia danych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do ograniczania przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzą
Państwo, że Administrator przetwarzając dane osobowe narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.
Skargę na niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych można kierować na adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać pisząc na adres siedziby Administratora lub wysyłając
wiadomość mailową na adres: k.kedzia@piaski-wlkp.pl
VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzech (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, EOG)
ani do organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu
danych w ramach serwisu YouTube (nie jest to zależne od nas).
Podstawą takiego transferu są stosowane przez YouTube standardowe klauzule umowne zatwierdzone
przez Komisję Europejską i decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni stopień ochrony
danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez YouTube.

IX. W toku przetwarzania nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym profilowania
X. Informacje o źródle danych
Państwa dane pozyskujemy od firmy YouTube, z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na kanale
na platformie internetowej YouTube
XI. Dobrowolność podania danych osobowych i konsekwencje ich nie podania
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Brak podania danych może uniemożliwić
korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy).

