Zasady przetwarzania danych osobowych na stronie WWW.teatr.uw.edu.pl oraz na
fanpage Teatr Hybrydy UW na portalu społecznościowym facebook.
§1
Zawartość polityki prywatności administratora
1.

Polityka prywatności administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych
osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników portalu Facebook na
fanpage’u administratora. W niniejszej polityce prywatności administrator zawarł
jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny
otrzymać
zgodnie
1
z przepisami RODO .

2.

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych w związku z fanpage’em na portalu
społecznościowym Facebook.
§2
Administrator danych

1.

Administratorem danych osobowych wyłącznie w odniesieniu do swojego profilu
i użytkowników fanpage’a jestUniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście
26/28, 00-927 Warszawa.

2.

Użytkownicy mogą kontaktować się z administratorem:
1) korespondencyjnie na podany wyżej adres siedziby;
2) telefonicznie: 698 088 116.
3) mailowo na adres: teatr@uw.edu.pl .

3.

Facebook niezależnie od powyższego administruje danymi użytkowników i przetwarza je
we własnych celach. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Facebooka można
przeczytać na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy.
§3
Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

Prowadzenie strony internetowej oraz fanpage.
1.

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im
korzystania ze strony oraz z fanpage’a. Administrator posiada informacje o:
1) Adresie e-mail;
2) polubieniu fanpage’a;
3) aktywności na fanpage’u;
4) treści komentarzy i postów zamieszczonych przez użytkowników.

1

Rozporządzenie 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.)
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2.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj.
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna zgodnie z regulaminem dostępnym na
stronie: https://pl-pl.facebook.com/legal/terms.

Realizacja kontaktu z użytkownikami
1.

W celu umożliwienia kontaktu administratora z użytkownikiem administrator przetwarza
informacje dotyczące osób kontaktujących się z administratorem za pośrednictwem
komunikatora Facebook Messenger, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę
użytkownika na portalu Facebook, treść korespondencji (wiadomości, wątków).
Wiadomości nie są przechowywane przez administratora w innych miejscach niż
Facebook.

2.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym
interesie administratora i użytkowników, polegającym na konieczności zapewnienia
kontaktu pomiędzy użytkownikami a administratorem, a przetwarzanie danych nie
narusza praw i wolności użytkowników.

3.

Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny
do realizacji sprawy użytkownika oraz nie dłużej niż przez 6 miesięcy po realizacji sprawy
w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi
roszczeniami wobec administratora. Po tym czasie są one usuwane z poziomu fanpage’a
administratora, po czym administrator nie będzie już dłużej mógł zrealizować dostępu
do tych danych.

Postępowanie wyjaśniające, dochodzenie roszczeń
1.

W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego
naruszenia postanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego
lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez
administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów oraz obrony przed
roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, administrator może przetwarzać
dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się
postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora
względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 Kodeksu
cywilnego2, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem termin ten może
być dłuższy.

2.

Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych
użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi
lub podmiotowi, uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np.
sądom, prokuraturze, policji.

3.

Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, np. w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 8 ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną3 oraz innych przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie, lub

2

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145),
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.
344).
3
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zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora
polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie
uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw
i wolności usługobiorcy.
Statystyki korzystania z usług
1.

W celu poprawy jakości swoich usług administrator przetwarza informacje statystyczne
dotyczące korzystania z fanpage’a i w tym celu korzysta z narzędzi statystycznych
dostarczanych przez Facebooka.

2.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym
interesie administratora polegającym na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości
oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw
i wolności użytkowników, ponieważ ze względu na charakter działalności portalu
Facebook użytkownicy mają świadomość prowadzenia działań statystycznych
i udostępniania ich wyników użytkownikom profesjonalnym, a nawet spodziewają się
tego, że świadczone usługi będą ulepszane i rozwijane zgodnie z ich potrzebami.

3.

Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań administratora, lecz nie dłużej niż
przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może dalej
przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji
dotyczących poszczególnych użytkowników.

4.

Okres dostępności danych statystycznych w narzędziach Facebooka może być jednak
dłuższy niż 60 dni, co oznacza, że administrator ma możliwość dostępu do tych danych,
lecz pozostaje to poza jego zakresem decyzyjnym. Niezależnie od tego administrator nie
będzie dłużej korzystał z ww. danych.

Działania marketingowe
1.

Na fanpage’u administrator może zamieszczać informacje marketingowe dotyczące
swoich produktów, usług oraz eventów, które organizuje lub w których bierze udział.

2.

Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na
własnych działaniach marketingowych. Jednocześnie działanie to nie narusza praw
i wolności użytkowników, którzy spodziewają się otrzymywania treści podobnej
zawartości, a czasem nawet tego oczekują, w szczególności ze względu na specyfikę
działania Facebooka.
§4
Odbiorcy danych użytkowników

1.

W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach
obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne
informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.

2.

Pozostałych informacji administrator nie ujawnia innym podmiotom.
§5
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Prawa osób, których dane dotyczą
1. Każda osoba, której dane dotyczą, na zasadach określonych przez RODO ma prawo:
1) dostępu do danych i otrzymania kopii danych (art. 15 RODO);
2) do sprostowania (art. 16 RODO);
3) do usunięcia danych (art. 17 RODO);
4) do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
5) do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
6) do sprzeciwu (art. 21 RODO);
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna
skontaktować się, wykorzystując dane kontaktowe, z administratorem i
poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Realizacja
praw osób, których dane dotyczą odbywa się z uwzględnieniem zasad oraz przesłanek
legalizujących przetwarzanie danych osobowych określonych w RODO z
zachowaniem obowiązków wynikających z innych przepisów powszechnie
obowiązujących.
§6
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
1.

Osoba, której dane dotyczą, w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych
osobowych narusza przepisy prawa ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego,
w którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

2.

Dane

kontaktowe

do

organu

nadzorczego

znajdują

się

na

stronie:

https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

§7
Inspektor Ochrony Danych
1.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się
kontaktować mailowo: iod@adm.uw.edu.pl.

2.

Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych administrowanych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

3.

IOD nie odpowiada za prowadzenie fanpage’a Uniwersytetu Warszawskiego oraz
z umieszczane tam treści.
§8
Zmiany polityki prywatności

1.

Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi
potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji
użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich
zmianach polityki prywatności użytkownicy są informowani na fanpage’u.

2.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 01.01.2021. r.
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