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KLAUZULA INFORMACYJNA – WIZERUNEK W INTERNECIE 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. 

ks. Marcina Lutra, ul. ks. Marcina Lutra 2-8,54-239 Wrocław, prowadząca Warsztat Terapii 

Zajęciowej (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: wtz.przystan@diakonia.pl.  

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. Dane kontaktowe: iod@diakonia.pl albo CORE Consulting 

sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Celem przetwarzania danych jest promowanie naszej działalności oraz osiągnięć i zainteresowań 

naszych podopiecznych na stronie internetowej, na fanpage’u na Facebook’u i na kanale 

YouTube. 

5. Dane przetwarzamy do momentu wycofania zgody, albo do czasu przydatności danych dla 

realizowanego celu. 

6. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej niewyrażenie nie ma negatywnego wpływu na 

uczęszczanie na warsztaty. Spowoduje to jedynie, że nie będziemy umieszczać Pani/Pana danych 

osobowych na naszej stronie internetowej, na fanpage’u na Facebook’u lub na kanale YouTube. 

7. Udzielona zgoda może zostać w każdej chwili wycofana, jednak cofnięcie zgody pozostaje bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie, przed jej 

cofnięciem. 

8. Dane osobowe mogą być ujawnione: podmiotom wspierającym nas w wykonywaniu i obróbce 

zdjęć lub filmów, firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne, firmom 

obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas 

w bieżącej działalności oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w 

ramach bieżącej działalności. Ponadto, z uwagi na charakter wykorzystania danych do 

opublikowania ich w Internecie – dane te zostaną upublicznione bliżej nieokreślonej liczbie 

odbiorców. 

9. W przypadku wyrażenia zgody na umieszczanie danych na Facebook’u, dane mogą być ujawnione 

Spółkom Facebook’a – Facebook zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji wewnątrz 

spółek działających w ramach grupy: Facebook Payments Inc.; Facebook Payments International 

Limited; Onavo; Facebook Technologies, LLC oraz Facebook Technologies Ireland Limited; 

WhatsApp Inc. oraz WhatsApp Ireland Limited; CrowdTangle. Oznacza to, że dane osobowe 

zamieszczone przez nas na tym portalu mogą być dostępne globalnie dla tych spółek. 

10. W przypadku wyrażenia zgody na umieszczanie danych na YouTube, dane mogą być ujawnione 

firmie Alphabet Inc. (powołanej przez Google), która jest właścicielem serwisu YouTube.  

11. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo do żądania dostępu do treści swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych. W 

przypadku zgłoszenia żądania realizacji przysługujących praw, Warsztat zrealizuje je w ramach 

prowadzonej przez siebie strony, fanpage’a lub kanału oraz przekaże treść żądania do Facebook’a 

lub YouTube’a.   

12. Dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

13. Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonać poprzez kontakt pod adresem e-

mail: wtz.przystan@diakonia.pl lub listownie na adres: Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i 

Edukacji im. ks. Marcina Lutra, ul. ks. Marcina Lutra 2-8, 54-239 Wrocław. 
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14. Jeżeli uzna Pani/Pan, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania danych 

osobowych, to ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu 

nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 

22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl,  www.uodo.gov.pl).  

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na umieszczanie danych na Facebook’u lub na kanale YouTube, prosimy 
dodatkowo zapoznać się z poniższymi informacjami 

 
Umieszczanie danych osobowych na portalu Facebook lub YouTube, łączy się z przekazywaniem tych 
danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – a więc państw spoza Unii 
Europejskiej. 
 
Administratorem tych danych umieszczonych na portalu Facebook jest Facebook Ireland Ltd.  
(kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tego podmiotu możliwy jest przy użyciu formularza: 
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970). Szczegółowe informacje dotyczące 
przetwarzania danych przez Facebook Ireland Ltd. znajdują się pod linkiem: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation. W polityce znajduje się deklaracja wykonywania 
praw osób, których dane dotyczą wynikających z RODO. Uprawnienia te można wykonać za naszym 
pośrednictwem (patrz pkt 13 powyżej).  
 
Zgodnie z oświadczeniem Facebook Ireland Ltd., jako część organizacji globalnej, działa zarówno na 
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), jak i poza nim i może przekazywać i 
przetwarzać dane na terytorium poza EOG, które nie ma takich samych ustawowych gwarancji ochrony 
danych jak na terenie EOG. Facebook korzysta przy tym ze standardowych klauzul umownych 
zatwierdzonych przez Komisję Europejską w celu zapewnienia, równoważnego poziomu ochrony (więcej 
informacji dostępnych tutaj: https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp). 
 
Administratorem danych umieszczonych na kanale YouTube jest Alphabet Inc. 
 
Właściciel YouTube deklaruje, że przetwarza dane na serwerach w różnych stronach świata (lista 
dostępna tutaj: https://www.google.com/about/datacenters/locations/). Wobec wskazanych na liście 
państw: Stany Zjednoczone, Chile, Tajwan (Republika Chińska) i Singapur – Komisja Europejska nie 
wydała dotychczas decyzji stwierdzającej, że państwa te zapewniają odpowiedni stopień ochrony 
danych. Muszą jednak Państwo wiedzieć, że dostęp do danych będzie możliwy nie tylko ze wskazanych 
państw. Dostęp też będzie możliwy niemalże z całego świata – wszędzie tam gdzie użytkownik ma 
dostęp do serwisu YouTube. YouTube deklaruje jednak, że bez względu na miejsce przetwarzania 
informacji stosuje on ten sam poziom ochrony danych użytkowników. Szczegółowe informacje 
znajdują się w Polityce Prywatności Google, w ramach której działa serwis YouTube dostępnej tutaj: 
https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infosharing. W polityce znajduje się deklaracja 
wykonywania praw osób, których dane dotyczą, co minimalizuje ryzyko ich naruszenia przez YouTube i 
dalej przez osoby trzecie. Uprawnienia te można wykonać za naszym pośrednictwem (patrz pkt 13 
powyżej).   
 
Jakie wiążą się z tym ryzyka? 
 
Treści zamieszczane na fanpage’u na Facebooku i YouTube są dostępne dla każdej zainteresowanej 
osoby, która korzysta z portali. Dlatego też, potencjalnie, osoby z całego świata, będą mogły poznać 
Pani/Pana dane osobowe. 
Przy czym, publikować będziemy tylko takie treści, które nie będą sprzeczne z prawem, dobrymi 
obyczajami i normami kulturowymi. Nie możemy wykluczyć, że jakaś osoba trzecia będzie chciała 
wykorzystać te dane do własnych celów, np. dokona przeróbki nagrań w zakresie wizerunku lub głosu. 
Gdy tylko dowiemy się o takiej sytuacji, niezwłocznie poinformujemy o tym właściwy portal oraz 
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dokonamy usunięcia danych na poziomie prowadzonego przez nas fanpage’a lub kanału. Chcemy w 
tym miejscu podkreślić, że to my decydujemy o tym czy jakiś film lub zdjęcie nadal jest wyświetlane na 
kanale czy fanpage’u czy nie – wobec tego mamy kontrolę nad danymi, które tam umieszczamy. 
Zapewniamy, że będziemy wrażliwi na każdy potencjalny przejaw dyskryminacji. 
 
W związku z tym, że siedziby Facebook’a i YouTube’a znajdują się na terenie USA informujemy, iż 
zgodnie z obowiązującym w USA prawem, agencje rządowe mają prawo dostępu do szerokiej gamy 
informacji przetwarzanych w ramach działalności tych firm - miedzy innymi do danych osobowych 
klientów i użytkowników. Wskazujemy, iż obywatele Unii Europejskiej nie mają możliwości realizacji 
praw wynikających z RODO, w tym wyrażenia sprzeciwu, wobec takiego przetwarzania danych przez te 
agencje. 
 
 
 

 


