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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PORTAL  

III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie  

NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM INSTAGRAM 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz.U. UE L.119 str. 1) – dalej RODO - informujemy, w jaki sposób przetwarzamy 

Państwa dane osobowe w związku z prowadzeniem fanpage’a 

https://www.instagram.com/iii_lo_im_sowinskiego/ w Warszawie na portalu społecznościowym 

Instagram: 

I. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem danych osobowych jest III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego w 

Warszawie z siedzibą przy ulicy Rogalińskiej 2 w Warszawie (01-206 Warszawa).  

Z Administratorem można skontaktować się poprzez nr tel.: 022 6320753 lub adres e-mail: 

liceum3@lo3.waw.ids.pl wraz z Instagram LLC Instagram Designated Agent, 1601Willow Road, 

Menlo Park, California 94025 650.543.4800 (telefon), Ip_0nstagram.com –  

https://help.instagram.com/519522125107875 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres 

email: iod@dbfo-wola.waw.pl.  

Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

III. Kategorie osób, których dane osobowe przetwarzamy 

W związku z prowadzeniem przez XL Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Stefana Żeromskiego profilu przetwarzamy dane osobowe: 

 osób, które dokonały subskrypcji profilu poprzez kliknięcie „Lubię to”, 

 osób, które zareagowały na publikowane na profilu posty lub opublikowały komentarz, 

 osób, które przesłały do nas prywatną wiadomość, 

 osób odwiedzających profil Instagrama.  
  
IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych 

 
Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane: 

 podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko lub/i nick internetowy) w zakresie 

opublikowanym przez Państwa na własnym profilu na portalu społecznościowym Instagram, 

 dane opublikowane przez Państwa na profilu Instagram, 

 zdjęcie profilowe, 

 informacje, które dostarczą Państwo na swój temat Administratorowi, np. poprzez wysłanie 

wiadomości prywatnej, reakcje na posty, treść dodanych komentarzy lub publikowanie  

na naszym profilu zdjęcia, 

 wraz z InstagramIreland Limited dane będą przetwarzane na potrzeby statystyk strony. Więcej  

na ten temat znajdą Państwo pod linkiem: https://help.instagram.com/581066165581870. 

 

 V. Cele przetwarzania danych osobowych 

Celem przetwarzania danych osobowych przez III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa 

Sowińskiego w Warszawie  jest przede wszystkim prowadzenie strony pod nazwą 

https://www.instagram.com/iii_lo_im_sowinskiego na portalu społecznościowym Instagram,  

na warunkach i zasadach określonych przez Instagram i informowanie za jego pomocą  

mailto:iod@dbfo-wola.waw.pl
https://help.instagram.com/581066165581870.
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o działalności III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie oraz o 

osiągnięciach i umiejętnościach naszych uczniów. Celem przetwarzania danych jest także komunikacja 

z użytkownikami poprzez prowadzenie dyskusji w ramach komentarzy pod postami,  

a także udzielanie odpowiedzi na wiadomości prywatne.  

VI. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie 

uzasadniony interes Administratora, polegający przede wszystkim na promowaniu działalności Liceum 

oraz osiągnięć i umiejętności uczniów, a także udzielaniu odpowiedzi na prywatne wiadomości i 

komentarze użytkowników. 

Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody  

w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez okres do czasu cofnięcia zgody (podstawa z art. 6 

ust. 1 lit a. RODO). 

Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych 

wynikających z przepisów prawa. 

VII. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcą danych jest właściciel portalu Instagram na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących 

danych określonych przez Instagram, dostępnych pod adresem: 

https://help.instagram.com/519522125107875. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

VIII. Przekazywanie danych do państw trzecich  

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu 

Instagram z zastosowaniem stosowanych przez Instagram klauzul umownych zatwierdzonych przez 

Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony 

danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Instagram pod 

adresem https://help.instagram.com/519522125107875. 

IX. Okres przechowywania danych osobowych 

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym: 

 dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, 

 dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym 

przepisy prawa nakazują przechowanie danych, 

 dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane  

do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi 

przedawnienia tych roszczeń, 

 dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji 

„InstagramIreland Limited” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie 

Instagram wynoszący 2 lata. 

W związku ze specyfikacją portalu Instagram informacje o osobach obserwujących profil,  

o polubieniach, a także o treści komentarzy, postach i innych informacjach dostarczanych przez 

użytkowników są jawne. 

  

Państwa dane, które przetwarzane będą w ramach zamieszczanych przez Państwa komentarzy na profilu 

https://www.instagram.com/iii_lo_im_sowinskiego, będą dostępne w serwisie do czasu usunięcia ich 
przez autora lub Administratora profilu https://www.instagram.com/iii_lo_im_sowinskiego. Dane 

https://help.instagram.com/519522125107875
https://help.instagram.com/519522125107875.
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przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu 

skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu. 

 

X. Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiadacie Państwo prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych, 

 sprostowania danych,  

 usunięcia danych,  

 ograniczenia przetwarzania,  

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
Posiadacie Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych 

narusza przepisy Rozporządzenia.  

Adres Urzędu Ochrony Danych: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, 

tel. 22 531 03 00. 
W każdej chwili możecie Państwo przestać obserwować portal Liceum, a także usunąć opublikowane 

przez siebie komentarze.  

XI. Podanie danych  

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ze względu na zasady działania portalu Instagram  

jest nieodłącznie związane z subskrypcją   komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wysłaniem 

prywatnej wiadomości. W przypadku przeglądania Instagrama przez zalogowanego użytkownika dane 

statystyczne zbierane są automatycznie przez Instagram.  

XII. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie 

Instagram, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt, wyświetlanie informacji  

od Administratora profilu. 
Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie  

na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się 

na podstawie zgody. Przetwarzanie może być też wymogiem ustawowym, np. w wypadku konieczności 

archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Dane osobowe Administrator uzyskuje od firmy Instagram oraz z publicznego profilu użytkownika  

oraz wpisów na profilu Administratora. 

https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

