
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych udostępnionych przez 

użytkowników podczas korzystania z profilu TZ-Consultans Tadeusz 

Zawistowski w serwisie społecznościowym LinkedIn (dalej „Profil 

fimowy”). 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zwanego dalej „RODO” 

informujemy, że: 

1. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem danych osobowych jest TZ-Consultans Tadeusz Zawistowski ul. Jezuicka 7A, 05-230 

Kobyłka (REGON: 012835050; NIP:1250225083) tel. +48 227868545, e-mail: biuro@tz-c.pl . 

2. Kategorie osób, których dane są przetwarzane 

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które: 

 dokonały subskrypcji Profilu firmowego poprzez kliknięcie ikony „Obserwuj”; 

 opublikowały swój komentarz pod postem zamieszczonym na Profilu firmowym; 

 udostępniły post Profilu firmowego na swoim profilu; 

 wysłały wiadomość prywatną do administratorów Profilu firmowego; 

 wzięły udział w wydarzeniu organizowanym przez Profil firmowy; 

 obejrzały film zamieszczony na Profilu firmowym; 

 dodały reakcję pod postem zamieszczonym na Profilu firmowym. 

3. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych 

W razie pytań i/lub wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych można się skontaktować z 

Administratorem  Danych, który udzieli szerszych informacji. Zapytania w tej sprawie proszę kierować 

na nasz dedykowany do tego celu adres e-mail: rodo@tz-c.pl . 

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania 

Dane osobowe są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji i promocji w ramach profilu pod 

nazwą „TZ-Consultans Tadeusz Zawistowski”, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze 

oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za 

pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację LinkedIn, na warunkach i zasadach 

określonych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company i LinkedIn Ireland. 

Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim 

jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketingu produktów własnych oraz dbanie o 

wizerunek marki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  

5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych 

Administrator może przetwarzać następujące Państwa dane: 
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 podstawowe dane identyfikacyjne dostępne na profilu (imię, nazwisko, adres e-mail lub 

numer telefonu); 

 inne dane opublikowane na Państwa profilu, w tym wizerunek (miejsce zamieszkania, 

wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności); 

 dane statystyczne dotyczące osób oglądających posty Profilu firmowego za pomocą „pikseli” i 

„tagów” udostępnionych przez LinkedIn według spisanych Zasad korzystania z plików cookie. 

6. Odbiorcy danych 

Państwa dane osobowe są dostępne publicznie dla osób odwiedzających Profil firmowy 

i zainteresowanych naszymi postami i publikacjami.  

Dostęp do danych posiada również właściciel serwisu społecznościowego LinkedIn Ireland Unlimited 

Company i LinkedIn Ireland, na zasadach określonych przez właściciela serwisu. 

Dostęp do danych mogą posiadać także podmioty uprawnione do dostępu do danych w szczególnych 

przypadkach wymaganych przepisami prawa.  

7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Administrator danych przekazuje Państwa dane osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, 

ponieważ jego usługi wymagają przepływu danych z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Administrator zapewnia ochronę danych 

osobowych podczas ich przekazywania poza UE nakazując, aby przekazywanie ich odbywało się przy 

użyciu określonych mechanizmów prawnych opisanych na stronie internetowej Komisji Europejskiej. 

LinkedIn opiera się na standardowych klauzulach umownych dotyczących międzynarodowych 

transferów danych (SCC). Klauzule te zostały zatwierdzone przez Komisje Europejską i mają charakter 

zobowiązań umownych do ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych między firmami 

przekazującymi (LinkedIn Ireland Unlimited Company do LinkedIn Corporation). Centra danych 

LinkedIn, w których są przechowywane informacje o członkach znajdują się w Stanach 

Zjednoczonych. 

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a1343190?trk=microsites-frontend_legal_privacy-

policy&lang=en 

8. Okres przechowywania danych 

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w powyższych celach do momentu wygaśnięcia podstawy 

prawnej przetwarzania z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych 

roszczeń administratora danych.  

Dane dotyczące osób odwiedzających Profil firmowy będą przetwarzane przez czas dostępności tych 

danych w serwisie LinkedIn – do czasu usunięcia ich przez autora lub Administratora profilu. 

Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających Profil firmowy będą przetwarzane przez czas 

dostępności tych danych w serwisie LinkedIn. 

9. Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo, w przypadkach określonych przepisami prawa, prawo do żądania od administratora 

dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub do 
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wystąpienia z żądaniem ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych oraz ich przenoszenia.  

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl). 

10. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z Profilu firmowego 

Administratora. Brak podania danych uniemożliwia komunikację, w tym przeglądanie postów, 

pozostawienie komentarza lub reakcji.  

11. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

Informacja o współadministrowaniu danych z LinkedIn Ireland Unlimited 

Company i LinkedIn Corporation 

Administrator danych osobowych LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton PI, Dublin, Irlandia) i 

LinkedIn Corporation (1000 West Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085 United States) są wspólnymi 

administratorami Państwa danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do 

celów statystycznych oraz reklamowych. 

Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności 

użytkowników LinkedIn. 

Zakres odpowiedzialności LinkedIn za przetwarzanie Państwa danych we wskazanych celach: 

 posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony; 

 zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą; 

 zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie osób, których dotyczyło 

naruszenie o zdarzeniu; 

 zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa Państwa danych. 

Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Państwa danych: 

 posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk; 

 zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora 

celów przetwarzania. 

Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja 

ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach). 

Polityka ochrony prywatności: 

https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy? 
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Umowa użytkownika: 

https://pl.linkedin.com/legal/user-agreement? 

Zasady korzystania z plików cookie: 

https://pl.linkedin.com/legal/cookie-

policy?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_discover_hub%3BH7M2BRIYRQOZXXKpaNNraw%3D%

3D 
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