
INFORMACJA ADMINISTRATORA DLA ODWIEDZAJĄCYCH KANAŁ YOUTUBE CK GDÓW 
 
Informujemy, że: 

1. Centrum Kultury w Gdowie, 32-420 Gdów ul. Krakowska 398, tel. 12 251 43 67, 
sekretariat@ck.gdow.pl, jest Administratorem danych osobowych wraz z Google Ireland Ltd. 
Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland. W imieniu placówki zadania Administratora 
wypełnia Dyrektor. Wyznacza on swoje cele przetwarzania danych i zapewnia środki do 
zapewnienia bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych. 

2. Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy z nim kontakt pod adresem  
e-mail: iod@ck.gdow.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki. Wyjaśni  
on wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce. 

3. Google jako Administrator kanału na YouTube może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe  
we własnych celach. W szczególności mogą gromadzić i przetwarzać anonimowe dane 
statystyczne dotyczące osób korzystających z kanału. Gromadzenie danych odbywa się przy 
wykorzystaniu plików cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który jest 
możliwy  
do powiązania z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na danym portalu, a który 
zostaje pobrany i jest przetwarzany w chwili otwarcia tego portalu. 

4. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym 
celem przetwarzania są: 

a) prowadzenie kanału Youtube, w celu realizacji zadań publicznych, w tym  
w szczególności promocji Gminy Gdów, 

b) dochodzenia naszych roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami, 
c) analiza statystyk odwiedzin strony,  

5. Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy 
Rozporządzenia znanego jako RODO1. Możemy to robić, by wykonywać zadania publiczne i 
realizować swój własny uzasadniony interes Administratora. W naszym uzasadnionym interesie 
leży realizacja celów opisanych w pkt. 5 b i c. 

6. Można wnieść do nas sprzeciw na przetwarzanie danych, którego dokonujemy w celach realizacji 
naszych uzasadnionych interesów i w celu realizacji zadań publicznych,  

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. Dane 
przekażemy też właścicielowi portalu społecznościowego Youtube. Odbędzie się to  
na niepodlegających zmianie zasadach określonych przez Google. Zasady te udostępnione są pod 
adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl,  

8. Jednocześnie informujemy, że w ramach naszej odpowiedzialności nie przekazujemy danych poza 
teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak zastrzegamy, że przepływy danych kanału 
Youtube mają charakter ponadnarodowy. Serwis ten może przekazywać Państwa dane poza teren 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do Stanów Zjednoczonych. Więcej  
na https://policies.google.com/privacy?hl=pl,  

9. Dane będą przechowywane: 
a) przez okres niezbędny do realizacji naszego uzasadnionego interesu, zadania publicznego lub 

do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, 
b) dane w komentarzach będą przechowywane do momentu ich usunięcia przez Autora, 
c) dane gromadzone przez Googla (np. historie aktywności) są usuwane zgodnie z Polityką 

Googla, 
10. Wszelka aktywność oraz podanie danych są dobrowolne. Brak chęci podania danych będzie 

oznaczał brak możliwości korzystania z funkcjonalności naszego Kanału. 

 
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) 
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11. Umożliwiamy dostęp do własnych danych osobowych (otrzymywania kopii) za które 
odpowiadamy. Dane zawsze można sprostować. Możecie żądać ograniczenia przetwarzania 
danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie równie żądać usunięcia 
danych. Pamiętać jednak należy, że wiele danych użytkownik możne usunąć samodzielnie 
(komentarze). 

12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy 
prawa przetwarzając dane lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych. 

13. Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez 
człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne.). Podobnie 
jest w przypadku profilowania (oceniana) osób. O profilowaniu i automatycznym przetwarzaniu 
danych przez Googla można dowiedzieć się na: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, 
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