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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH NA PROFILU PAYEYE NA LINKEDIN 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej: RODO) informujemy w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe udostępnione 

w trakcie korzystania z profilu PayEye w serwisie społecznościowym Linkedin (dalej: „Fanpage”). 

 

I.  Kategorie osób, których dane są przetwarzane 

Niniejszym informujemy, że PayEye Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 43, 53-033 Wrocław, przetwarza dane 

osobowe osób, które: 

a. dokonały subskrypcji Fanpage poprzez kliknięcie ikony „Obserwuj”; 

b. opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na Linkedin; 

c. przesłały swoje dane poprzez wiadomości prywatne na Linkedin poprzez kliknięcie ikony „Wyślij”; 

Poprzez kliknięcie ikony „Wyślij” jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych osobowych w 

wiadomościach prywatnych na Linkedin. 

 

II Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych osób określonych w pkt I jest PayEye Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 43, 

53-033 Wrocław (dalej: „PayEye”, „My”), a także administrator serwisu społecznościowego LinkedIn Ireland Unlimited Company 

(dalej: „Linkedin”), jako współodpowiedzialny za przetwarzanie danych osób korzystających z Fanpage’a PayEye. Zasady przetwarzania 

Twoich danych osobowych przez Linkedin są dostępne na stronie: www.pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?. Kontakt z PayEye jest 

możliwy poprzez e-mail: kontakt@payeye.com, telefonicznie: +48 694 082 248 oraz korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby 

PayEye. 

 

III Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się 

kontaktować w następujący sposób: 

a. listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław; 

b. e-mailowo: iod@payeye.com. 

 

IV Cele i podstawy przetwarzania 

Przetwarzamy dane osobowe osób określonych w pkt I w następujących celach: 

a. administrowania i zarządzania Fanpage’m w serwisie społecznościowym Linkedin, w tym także udzielania odpowiedzi na 

zamieszczane posty i komentarze oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników, na warunkach oraz na 

zasadach określonych przez Linkedin i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, 

które organizujemy, a także naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz 

w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Linkedin (komentarze, posty, wiadomości, 

publikacje) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (art. 6 ust. 1 lit f. RODO); 

b. udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do PayEye poprzez Linkedin – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie 

uzasadniony interes PayEye polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z nami (art. 6 ust. 1 

lit. f RODO); 

c. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych PayEye z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych, w 

szczególności telefonu oraz automatycznych systemów wywołujących, gdy w tym celu przekażesz nam swoje dane w 

wiadomości prywatnej w serwisie Linkedin poprzez kliknięcie ikony „Wyślij” poprzez którą jednocześnie wyrazisz zgodę na 

przetwarzanie podanych danych lub przekażesz nam swoje dane w formularzach umieszczonych na Fanpage’u poprzez 

kliknięcie ikony „Prześlij” poprzez którą wyrazisz zgodę na przetwarzanie podanych danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

d. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych PayEye za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. SMS i 

poczty elektronicznej w zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, gdy w tym celu 

przekażesz nam swoje dane w wiadomości prywatnej w serwisie Linkedin poprzez kliknięcie ikony „Wyślij”, poprzez którą 

jednocześnie wyrazisz zgodę na przetwarzanie podanych danych lub przekażesz nam swoje dane w formularzach 

umieszczonych na Fanpage’u poprzez kliknięcie ikony „Prześlij” poprzez którą wyrazisz zgodę na przetwarzanie podanych 

danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

e. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania 

umowy lub realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
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f. analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z Fanpage’a, co jest naszym prawnie 

uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

g. w innych celach, na które wyraziłeś zgodę, o ile prosimy Cię o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a Ty takiej zgody 

udzielisz – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielenie zgody w takich 

przypadkach jest dobrowolne, choć może być niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych. 

Ponadto informujemy, że administrator serwisu społecznościowego Linkedin jako dostawca narzędzi związanych z Fanpage’m jest 

podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z Fanpage’a, który może przetwarzać dane we 

własnych celach oparciu o inne podstawy prawne. W szczególności Linkedin w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może 

gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających Fanpage’a. W oparciu o tak zebrane dane mogą 

być przez Linkedin tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających Fanpage), które 

mogą być udostępniane PayEye, jako prowadzącemu Fanpage’a. 

 

V Kategorie przetwarzanych danych osobowych: 

PayEye będzie przetwarzał następujące dane: 

a. dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Ciebie na Twoim własnym profilu w serwisie Linkedin; 

b. dane opublikowane przez Ciebie na profilu w serwisie Linkedin, w szczególności w komentarzach, postach, publikacjach; 

c. dane przekazane przez Ciebie w wiadomościach prywatnych w serwisie Linkedin; 

d. dane przekazane przez Ciebie poprzez formularze zamieszczone na Fanpage’u , w których zaznaczamy kategorie danych takie 

jak np.: imię i nazwisko, email, numer telefonu, firma, wykształcenie, stanowisko, dane demograficzne; 

e. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających Fanpage’a udostępnione przez Linkedin stosownie do 

niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Linkedin, gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy 

zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na 

Linkedin, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia Fanpage’a. 

 

VI Odbiorcy danych. 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane: 

a. właścicielowi serwisu Linkedin na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Linkedin 

dostępnych pod adresem: www.pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?; 

b. innym użytkownikom serwisu Linkedin, jeżeli są zamieszczane przez Ciebie w postach lub komentarzach na Fanpage’u; 

c. pracownikom lub współpracownikom PayEye wspomagającym PayEye w prowadzonej przez niego działalności, w tym 

zapewniające obsługę IT, świadczące usługi telekomunikacyjne, marketingowe, audytowe lub prawne, którzy na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych przetwarzają te dane w imieniu PayEye;  

d. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

e. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z PayEye 

przetwarzają dane osobowe w imieniu PayEye. 

 

VII Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

PayEye nie przekazuje danych poza teren UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego 

charakteru przepływu danych w ramach serwisu Linkedin z zastosowaniem stosowanych przez Linkedin 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 Linkedin pod adresem: 

www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533. 

 

VIII Okres przechowywania danych 

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

a. dane przetwarzane będą przez okres, w którym jesteś aktywnym użytkownikiem Fanpage’a lub do momentu wniesienia przez 

Ciebie sprzeciwu; 

b. dane zawarte w postach i komentarza będą przetwarzane do momentu ich usunięcia; 

c. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody; 

d. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują 

przechowanie danych; 

e. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PayEye 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;  
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f. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających Fanpage’a będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w 

serwisie Linkedin; 

g. niezależnie od przechowywania danych przez PayEye własne okresy przechowywania danych może stosować administrator 

serwisu Linkedin. 

 

IX Państwa prawa: 

Przysługuje Ci: 

a. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c. Prawo do usunięcia danych;  

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

e. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

f. Prawo do przenoszenia danych; 

g. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; 

https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 - gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza 

przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych; 

h. Prawo do cofnięcia do zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

W każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. 

Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

 

X. Informacje o źródle danych 

Twoje dane uzyskujemy od firmy Linkedin oraz z Twojego publicznego profilu, a także wpisów na Fanpage’u w serwisie 

społecznościowym Linkedin, z wiadomości prywatnych oraz formularzy umieszczonych na Fanpage’u. 

 

XI. Pozostałe informacje 

Podanie danych w ramach Fanpage’a jest dobrowolne. PayEye nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób 

zautomatyzowany, w tym w wyniku profilowania, wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie 

wpływających. 


