
Klauzula informacyjna dla odwiedzających kanał „POSiR” oraz „Poznań Maraton” na platformie youtube

1. Informacje dotyczące administratora danych oraz inspektora ochrony danych
Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w 
Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań, tel. 618357901,   e-mail: 
sekretariat@posir.poznan.pl (dalej: my).
Dodatkowo informujemy, że za przetwarzanie danych osób korzystających ze wszystkich funkcjonalności 
portalu YouTube, jest odpowiedzialny odrębny Administrator, którym jest Google Ireland Limited. Więcej 
informacji na temat przetwarzania danych przez Administratora portalu YouTube można znaleźć pod 
adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl 
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując 
korespondencję na powyższy adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, telefonicznie pod numer 
618357917 lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl

2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne 
Państwa dane osobowe będę przetwarzane w przypadku dokonania subskrypcji naszego kanału "POSiR" lub 
"Poznań Maraton" lub opublikowania przez Państwa komentarza pod którymkolwiek z filmów 
zamieszczonych na naszym na kanale. W zależności od interakcji, którą podejmuje użytkownik w ramach 
kanału możemy przetwarzać imię i nazwisko, pseudonim, wizerunek, informacje dostępne w profilu 
publicznym oraz inne informację przekazane w wiadomościach lub komentarzach. 
Państwa dane będą przetwarzane na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) – ponieważ udzielili nam Państwo zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych poprzez wyraźne działanie potwierdzające, którym jest Państwa 
dobrowolna aktywność na naszym kanale. W każdej chwili mogą Państwo przestać subskrybować nasz kanał
lub usunąć swoje komentarze.
- art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi jakim w tym 
przypadku jest współpraca ze społecznością lokalną oraz promocja gminy realizowane m.in. poprzez 
informowanie o organizowanych przez nas wydarzeniach w tym dokumentowanie relacji z tych wydarzeń) - 
w związku z art. 7 ust.1 pkt 18) i 20) ustawy o samorządzie gminnym.

3. Komu przekazujemy Państwa dane?
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) abyśmy 
mogli wykonywać nasze usługi.
Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym z którymi zawarliśmy umowy w 
szczególności na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych.
Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa.
Ponadto odbiorcą Państwa danych jest właściciel portalu youtube tj. Google Ireland Limited.
Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach portalu youtube.
Serwis ten może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie
właściwych przepisów prawa, umożliwiających takie transfery. Szczegółowe informacje na ten temat można 
znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl&gl=pl 
Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na naszym kanale mogą być 
również dostępne dla innych użytkowników portalu youtube. 

4. Okres przechowywania danych 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów 
przetwarzania, w szczególności przez okres aktywności użytkownika w ramach naszego kanału lub do czasu 
zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być 
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przetwarzane do momentu ich usunięcia.
Mogą Państwo w każdej chwili może zrezygnować z subskrybowania naszego kanału. Niezależnie od 
przechowywania przez nas danych, własne okresy przechowywania danych może stosować Administrator 
portalu youtube tj. Google Ireland Limited.

5. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa 
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 
1 lit. e) RODO.
Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. 
Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na nasz adres podany 
w pkt 1 lub list przesłany pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy podany w pkt 1. 
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 
Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Obowiązek podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nie są Państwo zobowiązani do ich podania, ale
ich niepodanie może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności kanału np. pozostawiania 
komentarzy.

*RODO - Rozporządzenie 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.


