
Serwisy (media) społecznościowe RPO 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

na Profilach Biura RPO 

1. Zawarte niżej informacje dotyczą zasad gromadzenia i wykorzystywania 

danych osobowych osób odwiedzających oficjalne profile mediów 

społecznościowych Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, dalej 

nazywanych z osobna jako „Profil Biura RPO”. 

2. Niniejsza informacja dotyczy każdej osoby, która odwiedziła Profil Biura 

RPO lub dokonała subskrypcji Profilu Biura RPO poprzez kliknięcie ikony 

„Lubię to”, „Obserwuj”, „Subskrybuj”, „Poleć”, opublikowała swój komentarz 

pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na Profilach Biura RPO albo 

wysłała wiadomość za pośrednictwem dostępnego w serwisie 

komunikatora.  

3. Celem prowadzenia Profili Biura RPO jest promowanie działalności 

Biura RPO w zakresie ochrony wolności i praw każdego człowieka w 

tym realizacji zasady równego traktowania oraz informowanie o 

aktywnościach i promowanie wydarzeń organizowanych przez Biuro 

RPO a także budowanie i utrzymanie społeczności związanej z Biurem 

RPO. 

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Rzecznik Praw 

Obywatelskich (RPO) z siedzibą przy al. Solidarności 77, 00-090 

Warszawa. 

5. Rodzaje Profili Biura RPO: 

5.1. Facebook i Instagram 

Profil Biura RPO jest dostępny w ramach serwisu Facebook, oraz 

serwisu Instagram, których dostawcą jest Facebook Inc. Zasady 

wykorzystania Państwa danych osobowych w serwisie Facebook, 

Instagram, Messenger i innych produktów i funkcji oferowanych przez 

Facebook Inc. znajdą Państwo na stronie: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

  

https://www.facebook.com/privacy/explanation
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5.2. LinkedIn 

Profil Biura RPO, jest dostępny w ramach serwisu LinkedIn. Zasady 

wykorzystania Państwa danych osobowych przez dostawcę serwisu 

LinkedIn znajdziecie Państwo na stronie: 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 

5.3. Twitter 

Profil Biura RPO, jest dostępny w ramach serwisu Twitter. Zasady 

wykorzystania Państwa danych osobowych przez dostawcę serwisu, 

znajdą Państwo na stronie: https://twitter.com/en/privacy. 

5.4. YouTube 

Profil Biura RPO, jest dostępny w serwisie YouTube, którego dostawcą 

jest Google LLC. Zasady wykorzystania Państwa danych przez Google 

LLC, znajdą Państwo na stronie: 

https://policies.google.com/privacy?hl=pl. 

6. RPO w ramach Profili Biura RPO może przetwarzać zarówno Państwa dane 

udostępnione publicznie, tj. imię, nazwisko, awatar lub wizerunek czy 

komentarze jak i dane oraz informacje udostępnione w wiadomościach 

prywatnych za pośrednictwem dostępnego w serwisie komunikatora, tj. 

Facebook Messenger czy Instagram Direct, a także dane techniczne i 

statystyczne. 

7. Państwa dane osobowe, dla celów podanych poniżej, przetwarzane są na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO, ponieważ jest to niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z 

art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o RPO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO, ponieważ ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających 

z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez RPO, tj.: 

7.1. prowadzenie Profili Biura RPO na portalach społecznościowych 

Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn czy YouTube, na warunkach 

oraz na zasadach określonych przez dostawców tych serwisów i 

zgodnie z obowiązującymi w tych serwisach regulaminami; 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://twitter.com/en/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=pl


Serwisy (media) społecznościowe RPO 

7.2. informowanie za pomocą Profili Biura RPO o aktywności i działalności 

Biura RPO oraz promowanie wydarzeń, które Biuro RPO organizuje; 

7.3. promocja, budowanie i utrzymywanie społeczności związanej z Biurem 

RPO; 

7.4. prowadzenie komunikacji za  pośrednictwem dostępnych 

funkcjonalności tych serwisów, takich jak odpowiedzi na reakcje, 

komentarze oraz prywatne wiadomości; 

7.5. zapewnianie porządku i bezpieczeństwa poprzez moderację 

komentarzy na Profilach Biura RPO, w tym usuwanie komentarzy 

naruszających prawo, dobre obyczaje lub regulamin dostawcy serwisu;  

7.6. analiza Państwa aktywności oraz analiza i poprawa funkcjonalności 

Profili Biura RPO; 

7.7. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. 

8. W przypadku, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych miało 

nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się 

będzie po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie, tj. na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, np. publikacja 

wizerunku i/lub wypowiedzi w materiałach promocyjnych zamieszczonych 

na Profilach Biura RPO, chyba że zastosowanie będzie miało wyłączenie, o 

którym mowa w art. 81 ust. 2 prawa autorskiego i prawach pokrewnych. 

9. RPO korzysta z funkcji statystyk stron, które dotyczą m.in. takich danych 

jak: liczba polubień, komentarzy oraz udostepnień/poleceń a także analiz 

demograficznych osób aktywnych na Profilach Biura RPO. RPO i dostawca 

serwisu wspólnie administrują tymi danymi. Zakresy odpowiedzialności 

opisane zostały przez poszczególnych dostawców, m.in.: 

9.1. Facebook i Instagram dostępne pod adresem: 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum; oraz 

9.2. LinkedIn dostępne pod adresem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-

controller-addendum . 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum
https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum
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10. Państwa aktywność związana z korzystaniem z każdego z Profili Biura RPO nie 

jest przez RPO archiwizowana poza tymi serwisami, za wyjątkiem sytuacji 

zamieszczenia komentarza lub wysłania wiadomości wskazującej na potrzebę 

podjęcia sprawy przez RPO zgodnie z udzielonymi mu kompetencjami, np. na 

podstawie ustawy o RPO. 

11. Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych powyżej celów, tj.: 

11.1. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu 

cofnięcia zgody; 

11.2. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających Profile Biura RPO 

będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie, 

zgodnie z obowiązującymi w tym serwisie zasadami; 

11.3. w odniesieniu do pozostałych celów opartych na uzasadnionym 

interesie lub niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej RPO przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż 

zgłoszą Państwo swój sprzeciw; 

11.4. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest obowiązek wynikający 

z przepisów prawa - przez czas określony w odpowiednich przepisach. 

12. O ile to niezbędne, dostęp do Państwa danych osobowych mogą posiadać 

upoważnieni pracownicy i współpracownicy Biura RPO, podmioty 

współpracujące z Biurem RPO, wyłącznie jednak na zasadach uprzednio 

określonych, np. dostawcy usług IT a także podmioty upoważnione do tego 

na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

12.1. Z uwagi na specyfikę działania mediów społecznościowych dane 

mogą zostać udostępnione wszystkim użytkownikom Internetu - w 

odniesieniu do danych, które udostępniają Państwo publicznie na 

swoim Profilu; oraz dostawcy danego serwisu społecznościowego na 

niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych 

przez konkretnego dostawcę.   
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13. Państwa dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem serwisów 

społecznościowych, które w przypadku przesyłania danych osobowych 

poza UE lub EOG deklarują stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, w 

szczególności poprzez stosowanie Standardowych Klauzul Umownych UE.  

14. RPO nie będzie Państwa profilował. 

15. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych: 

15.1. prawo do uzyskania potwierdzenia przetwarzania danych osobowych 

przez RPO, uzyskania dostępu do takich danych oraz ich kopii; 

15.2. prawo do aktualizacji, modyfikacji i/lub sprostowania danych 

osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne; 

15.3. prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych – w sytuacjach określonych w art. 17 i 18 RODO; 

15.4. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – prawo do 

uzyskania kopii danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do 

żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi 

(prawo do przenoszenia danych); 

15.5. w przypadku przetwarzania danych niezbędnych do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub na 

podstawie uzasadnionego interesu – prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych w związku z Państwa 

szczególną sytuacją; 

15.6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, a jeśli zgoda stanowi 

podstawę prawną przetwarzania – pozostanie to bez wpływu na 

zgodność z prawem czynności przetwarzania podejmowanych przed 

cofnięciem zgody. 

16. Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe przetwarzane są 

nieprawidłowo przez RPO, przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
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Warszawa), a także skorzystania z ochrony prawnej przed właściwym 

sądem. 

17. W Biurze RPO wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym 

można skontaktować się pisemnie pod adresem Biura RPO lub 

elektronicznie pod adresem e-mail: inspektorochronydanych@brpo.gov.pl. 

18. Niniejsza informacja może zostać zaktualizowana, o czym będziemy 

komunikować poprzez stronę https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/polityka-

prywatnosci. W związku z tym prosimy o okresowe sprawdzanie aktualnej 

„Informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych na Profilach 

Biura RPO”. 

 

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/polityka-prywatnosci
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/polityka-prywatnosci
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