
 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
 dla odwiedzających fanpage na portalu społecznościowym Twitter Urzędu Statystycznego w 

Rzeszowie 
 
Poniżej przedstawiamy informacje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach 
związanych  
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.1  

I. Administrator 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 
mający siedzibę w Rzeszowie (35-959 Rzeszów), przy ul. Jana III Sobieskiego 10, zwany dalej 
„Administratorem”. 

II. Inspektor ochrony danych 
Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować poprzez: 

1) pocztę tradycyjną; adres: IOD Urząd Statystyczny w Rzeszowie, ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-
959 Rzeszów; 

2) pocztę elektroniczną; adres e-mail: IOD_USRZE@stat.gov.pl. 
III.  Informacje ogólne: 

 Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie 
Twitter. 

 Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są 
bezpośrednio administrowane przez Twitter. 

 Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa 
pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej 
przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych. 

 Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na 
potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. 

 Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana 
przez nas poza serwisem Twitter. 

 Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów 
społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu 
gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego 
przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących 
Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo 
zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: One Cumberland 
Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07 Irlandia).  

IV . Cel i zakres przetwarzanych danych, podstawa prawna: 
1. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które: 
 dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony "Lubię to" lub "Obserwuj", 
 opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u. 
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage Urzędu Statystycznego w 

Rzeszowie na portalu społecznościowym Twitter na warunkach oraz na zasadach 
określonych przez Twitter i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, 
promowaniu Urzędu, różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z 
Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności 
serwisu Twitter (komentarze, chat, wiadomości), co stanowi prawnie uzasadniony interes 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO). Państwa dane przetwarzane będą również na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu administrowania i 
zarządzania profilem US w Rzeszowie, nadzoru nad treściami publikowanymi przez 
użytkowników, udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do US w Rzeszowie, realizacji 
innych prawnie uzasadnionych interesów US w Rzeszowie, za które uznaje się w 
szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i 
przestępstwom gospodarczym, czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska 
teleinformatycznego. Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie 

                                                 
1 Na podstawie Rozporządzenia 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) (dalej: RODO). 
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odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do 
wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO). 

3. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane: 
 podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) w zakresie 

opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym 
Twitter, 

 dane opublikowane przez Państwa na profilu Twitter; 
 anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za 

pomocą funkcji "Twitter Insights" udostępnionej przez Twitter stosownie do 
niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Twitter, gromadzone dzięki 
plikom szpiegującym (zwanym "plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny 
kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników 
zarejestrowanych na Twitterze, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia 
fanpage’a. 

V. Odbiorcy danych: 
Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 

 podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa; 

 właścicielowi portalu społecznościowego Twitter na niepodlegających zmianie zasadach 
dotyczących danych określonych przez Twitter dostępnych pod 
adresem https://twitter.com/privacy. 

Jednocześnie informujemy, że Państwa dane osobowe podawane w związku z korzystaniem z profilu 
US w Rzeszowie mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Twitter. Wszelkie dane 
osobowe zawarte w komentarzach mogą być również dla innych użytkowników portalu oraz serwisu 
społecznościowego Twitter.  

VI. Okres przechowywania danych: 
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów: 

 informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą 
przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania; 

 w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa 
komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora; 

 dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą 
przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, 

 dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji 
„Twitter Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Twitter 
wynoszący 2 lata, 

 dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. 
VII. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Przysługuje Państwu: 
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
 prawo do usunięcia danych, 
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
 prawo do przenoszenia danych, 
 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 
 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w 

Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób: 
o listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
o przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na 

stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 
o telefonicznie: (22) 531 03 00. 

VIII. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania: 
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak 
możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy. 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

https://twitter.com/privacy
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt


 

 

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach 
określonych w regulaminie Twitter. 

X. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(„EOG”) lub organizacji międzynarodowych 

We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli 
poza Europejski Obszar Gospodarczy, EOG) ani do organizacji międzynarodowych. Specyfika 
działania Facebook’a i jego międzynarodowy charakter powodują jednak, że potencjalnie możliwy 
jest transfer danych poza EOG (zgodnie z zasadami określonymi przez Twitter pod adresem 
https://twitter.com/privacy), nie jest to zależne od nas. 
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