
 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w serwisach  

tj. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. 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 (dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 

Maja 4, 10-118 Olsztyn, tel. 89 527 59 58, e-mail: sekretariat.jaracza@teatr.olsztyn.pl, dalej: 

Administrator. 

2. Przetwarzamy dane osobowe (m.in. polubienia, komentarze, identyfikator internetowy) osób 

odwiedzających nasze publiczne profile: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube w celu 

umożliwienia im publikacji treści, informowania o nowych treściach oraz wydarzeniach czy 

usługach, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. 

3. Dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zgłoszenia Państwa sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych i żądania ich usunięcia lub do czasu usunięcia danych (np. komentarza) 

przez administratora naszych serwisów tj. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube publikacji 

danych w mediach społecznościowych. 

4. W  przypadku przetwarzania danych osobowych w serwisach tj. Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube Państwa dane osobowe będą przetwarzane w krajach, mogących nie zapewniać 

dostatecznego poziomu ochrony danych osobowych,  np. w USA lub innych krajach, w których 

Facebook ma swoje serwery przetwarzające dane. Dane osobowe mogą być przeglądane i 

gromadzone przez amerykańskie  służby (NSA, FBI, CIA), a Właściciele danych nie mają 

możliwości dostępu do sądowych środków prawnych w celu obrony przeciwko przetwarzaniu 

danych osobowych przez te służby. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu 

do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, w zakresie w jakim Teatr jest Administratorem danych. 

6. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod 

adresem e-mail: iodo@teatr.olsztyn.pl lub pisemnie na wskazany wyżej adres Administratora. 

 

UWAGA: Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratorów 

serwisów takich jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. 

 

 

 

 

 


