
Social media – Informacja o przetwarzaniu danych 

UWAGA: poniższa informacja nie dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych przez 
administratorów poszczególnych serwisów Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, które 
posiadają własne zasady przetwarzania danych osobowych określone w Politykach 
prywatności.  

Profile Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w social mediach są publiczne, 
tzn., że zawartość publiczną może zobaczyć każdy, w tym osoby, które nie są Użytkownikami 
danego serwisu, a które korzystają z innych mediów takich jak prasa oraz innych serwisów 
internetowych. 

Więcej informacji o profilach publicznych w danym serwisie: 

• Facebook profil publiczny 
• YouTube profil publiczny 
• LinkedIn profil publiczny 

Administratorzy danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem profili w 
social mediach jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (dalej „OIRP” lub 
„administrator”), ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. 

Kontakt z administratorem: oirp@oirpwarszawa.pl lub pisząc na adres siedziby 
administratora. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@oirpwarszawa.pl lub pisząc na adres siedziby 
administratora. 

Administratorami danych osobowych są również serwisy internetowe na których 
utworzone są te profile: 

Facebook - Facebook Ireland Ltd.4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2 
Ireland (dalej „Facebook”), który przetwarza Twoje dane osobowe na zasadach wskazanych w 
swojej Polityce prywatności oraz wskazanych przez niego Regulaminach. 

YouTube - spółka Google (w przypadku, gdy jesteś Użytkownikiem z Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i Szwajcarii jest to Google Ireland z siedzibą pod adresem Gordon House, 
Barrow Street, Dublin 4, Irlandia), który przetwarza Twoje dane osobowe na zasadach 
wskazanych w swojej Polityce prywatności oraz wskazanych przez niego Regulaminach. 

W oparciu o własne podstawy prawne Google może przetwarzać dane we własnych celach. W 
szczególności YouTube może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies 
osób odwiedzających kanał. 

LinkedIn – Spółka LinkedIn (w przypadku, gdy jesteś Użytkownikiem z Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal 
Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, 
który przetwarza Twoje dane osobowe na zasadach wskazanych w swojej Polityce prywatności 
oraz wskazanych przez niego Regulaminach. 

Cele i podstawy prawne przetwarzania: 

https://www.facebook.com/help/203805466323736?helpref=faq_content
https://support.google.com/youtube/answer/7280190?hl=pl
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/10497/widocznosc-profilu-publicznego-linkedin?lang=pl
mailto:oirp@oirpwarszawa.pl
mailto:iod@oirpwarszawa.pl
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://policies.google.com/privacy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


Przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeżeli obserwujesz, subskrybujesz lub komentujesz nasz 
profil.  

Odwiedzając nasze profile udostępniasz nam swoje dane osobowe (np. nazwę konta, 
komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe oraz adres IP urządzenia, z którego 
korzystasz). Zakres danych, który jest dla nas widoczny zależy od ustawienia przez Ciebie 
prywatności i tego czy Twój profil jest prywatny czy publiczny. 

Twoje dane są przetwarzane w celu umożliwienia nam efektywnego prowadzenia naszego 
profilu oraz komunikowania się z Tobą.  

Na profilach przedstawiamy informacje o podejmowanych przez nas inicjatywach w tym 
promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, których jesteśmy organizatorem lub 
współorganizatorem. Informujemy o prowadzonych przez nas rekrutacjach. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj, 
prawnie uzasadniony interes administratora danych, który polega na promowaniu działań 
podejmowanych przez OIRP i informowaniu o organizowanych wydarzeniach, podnoszeniu 
jakości świadczonych przez nas usług, a także bieżąca komunikacja z Użytkownikami fanpage.  

Przetwarzamy dane również w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. W tym 
zakresie administratorem Twoich danych osobowych jest OIRP. 

Współadministrowanie:  

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celach statystycznych i analitycznych. 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj, 
prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na prowadzeniu analiz 
aktywności Użytkowników naszego profilu, a także ich preferencji w celu poprawy 
stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.  

W zakresie w jakim korzystamy z narzędzia do analiz i statystyk współadministrujemy danymi 
z poszczególnymi serwisami, na których mamy utworzony profil publiczny: 

Współadministratorzy:  

Facebook Ireland Limited i OIRP - Więcej informacji pod linkiem Administrator statystyk 
strony i Facebook Audience Insights 

LinkedIn Ireland Unlimited Company i OIRP, więcej w informacji pod linkiem Moduł analizy 
strony LinkedIn 

YouTube i OIRP, więcej informacji pod linkiem Zasady programów Menedżer reklam i Ad 
Exchange  

 

Odbiorcy danych: 

• podmioty świadczące dla OIRP usługi oraz podwykonawcy administratora danych (np. 
podmioty przetwarzające), w celu i zakresie niezbędnym do realizacji poleceń 
administratora na podstawie umów oraz organy i podmioty określone w przepisach 
prawa. 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-audience-insights
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/108746
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/108746
https://support.google.com/admanager/answer/9035987?hl=pl
https://support.google.com/admanager/answer/9035987?hl=pl


• podmioty, które są właścicielami serwisów, na których prowadzimy publiczne profile, 
na zasadach określonych w ich Politykach prywatności. 

• Użytkownicy poszczególnych serwisów, którzy odwiedzają nasze profile będą mogli 
zapoznać się z komentarzami, zdjęciami, które udostępnisz na naszym profilu.  

Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego  

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (dalej „EOG”). W sytuacji, gdy takie przekazanie okaże się niezbędne (np. na 
żądanie osoby, której dane dotyczą) OIRP zastosuje wszelkie dostępne prawnie środki ochrony 
(np. przewidziane w art. 46 RODO) w celu zabezpieczenia takiego przekazania danych. 

Należy mieć jednak na względzie, że przetwarzanie danych osobowych w serwisach, na których 
mamy publiczne profile ma międzynarodowy charakter. Przekazywanie danych do państw 
spoza EOG przez poszczególne serwisy odbywa się z zastosowaniem standardowych klauzul 
umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub decyzji Komisji Europejskiej 
stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów 
zgodnie z zasadami określonymi przez te serwisy w ich Politykach prywatności.  

Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych w Polityce 
prywatności na stronie www.oirpwarszawa.pl.  

W każdym momencie masz prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.  

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

   

http://www.oirpwarszawa.pl/
https://uodo.gov.pl/pl/83/155

