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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych   

dla osób odwiedzających media społecznościowe Uniwersytetu Łódzkiego1  
  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem stron 

Uniwersytetu Łódzkiego w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, 

YouTube, LinkedIn, Flickr, SoundCloud, Pinterest, TikTok jest Uniwersytet Łódzki (UŁ) 

z siedzibą przy ul. Narutowicza 68; 90-136 Łódź. Administrator przetwarza dane osobowe 

osób, które w mediach społecznościowych UŁ w szczególności:  

1) dokonały subskrypcji strony (profilu) UŁ przede wszystkim poprzez kliknięcie ikony 

„Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij”, „Subskrybuj”;  

2) opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów;  

3) udostępniły którykolwiek z postów zamieszczonych w mediach społecznościowych 

UŁ;  

4) opublikowały recenzję; 

5) wysłały wiadomość prywatną do administratorów mediów społecznościowych UŁ 

poprzez funkcję „wyślij wiadomość”.  

W przypadku, gdy za pomocą naszego profilu w mediach społecznościowych organizujemy 

wydarzenia np. konkursy, akcje promocyjne zasady przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, w tym cel i podstawę prawną przetwarzania opisujemy w regulaminie 

wydarzenia/akcji. Przed udziałem w wydarzeniu/akcji promocyjnej prosimy o zapoznanie 

się z jego/jej regulaminem.  

  

Dostawcy serwisów:  

1) Facebook Ireland Limited z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal 

Harbour, Dublin 2 Irlandia,  

2) LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą pod adresem Wilton Plaza, Wilton 

Place, Dublin 2, Irlandia,  

3) UŁ założyciel stron w wyżej wymienionych mediach społecznościowych  

- są współadministratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu 

wyświetlania statystyk aktywności użytkowników stron.   

  

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Facebook i LinkedIn na 

potrzeby statystyk znajdują się na poniższych stronach:  

˗ https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data  
˗ https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum   

Każdy ww. współadministrator, korzystając ze środków technicznych udostępnionych 

w ramach danego medium społecznościowego, samodzielnie decyduje o celach i środkach 

przetwarzania danych, ale w różnym zakresie.  
  

2. W każdym przypadku Pani/Pan może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UŁ 

na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych UŁ, 

e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl  

 
 

                                                           
1 Aktualizacja 2022.02.04 
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3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach:   

1) prowadzenia profili/fanpage'y na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram, 

Twitter, YouTube, LinkedIn, Flickr, SoundCloud, Pinterest, TikTok na warunkach oraz 

na zasadach określonych przez administratorów tych mediów i zgodnie z 

obowiązującymi u nich regulaminami oraz informowania za ich pomocą o naszej 

aktywności i działalności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, 

promocji, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu 

komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych mediów, takich jak: 

odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości;  

2) w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa;  

3) statystycznych, realizowania marketingu własnego, dbania o wizerunek UŁ, 

ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;  

4) w przypadku, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych miałoby 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.  

  

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:  

1) ponieważ jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi;  

2) na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz przyjętych w Uniwersytecie aktów 

wewnętrznych; 

3) na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych 

– w sytuacjach, gdy przepis prawa nie daje podstaw do przetwarzania danych;  

4) ponieważ przetwarzanie jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.  

  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez UŁ w zakresie prowadzonych przez 

niego profili w mediach społecznościowych przez okres niezbędny, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi Uczelni. 

W szczególności:   

1) informacje w ramach zamieszczonych komentarzy będą dostępne na danym profilu UŁ 

w mediach społecznościowych do czasu ich usunięcia przez autora; 

2) dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profile UŁ w mediach 

społecznościowych będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w mediach.  

W kontekście działań Operatorów (Dostawców) mediów społecznościowych zasady 

dotyczące przechowywania danych osobowych określają ich wewnętrzne 

regulaminy/polityki, poniżej znajdują się linki do nich:  

• https://www.facebook.com/policies_center  
• https://twitter.com/en/tos  
• https://www.youtube.com/static?gl=PL&template=terms   
• https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-

privacy-policy 
• https://www.flickr.com/help/privacy   
• https://soundcloud.com/pages/privacy#administratorzy-danych 

• https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy#section-we-collect-information-

in-a-few-different-ways  

• https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl   

https://twitter.com/en/tos
https://www.youtube.com/static?gl=PL&template=terms
https://www.flickr.com/help/privacy
https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy#section-we-collect-information-in-a-few-different-ways
https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy#section-we-collect-information-in-a-few-different-ways
https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl
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6. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez UŁ w ramach prowadzonych przez 

niego profili w mediach społecznościowych będą podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa lub podmioty, którym UŁ powierzył przetwarzanie danych osobowych na 

podstawie umowy.   

Operatorzy (Dostawcy) mediów społecznościowych są odrębnymi podmiotami 

odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osób z nich korzystających, w tym danych 

dotyczących Pani/Pana. Informacje o odbiorcach przetwarzanych przez nich danych 

osobowych określone zostały w ich regulacjach wewnętrznych.  

  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo:  

1) dostępu do treści swoich danych;  

2) do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;  

3) do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – 

w przypadkach przewidzianych prawem;  

4) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  

5) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;  

6) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.  

  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji 

celów, o których mowa w pkt 3. Konsekwencją nie podania danych będzie ograniczenie lub 

brak możliwości przeglądania profili UŁ w mediach społecznościowych lub komunikacji 

za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych mediów, takich jak w szczególności 

komentarze oraz prywatne wiadomości.  

  

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e), c), a) i f) 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych, RODO) w związku m.in. z przepisami ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce.  

 


