
 Przetwarzanie danych osobowych  
 
Twoje dobrowolne subskrybowanie i aktywność na kanale Katowice Oficjalny Kanał  
równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Twoich danych na zasadach serwisu 
Youtube.  
  
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż Prezydent 
Miasta Katowice prowadząc kanał miasta Katowice korzysta z serwisu Youtube na zasadach                              
i warunkach jednostronnie określonych w regulaminie tego serwisu przez jego właściciela. W związku 
z powyższym informujemy, że: 

 
 
I. ADMINISTRATOR DANYCH 
 
Współadministratorem Twoich danych osobowych – w zakresie ich przetwarzania możliwym do 
zrealizowania zgodnie z regulaminem serwisu Youtube - jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą            
w Katowicach, przy ul. Młyńskiej 4.  
 
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
 
Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować 
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:  
1) pod adresem poczty elektronicznej iod@katowice.eu,  

2) pisemnie na adres siedziby Prezydenta Miasta Katowice. 

Zawsze też możesz skontaktować się z Wydziałem Promocji - za pomocą wiadomości e-mail: 

p@katowice.eu, listownie na adres: Wydział Promocji, Urząd Miasta Katowice,  ul. Rynek 13, 40-098 

Katowice, oraz telefonicznie (tel.: 32 259-38-50).  

 

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania 

zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi polegającej na informowaniu oraz promowaniu działań Miasta 
(prowadzeniu kanału), budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z kanałem oraz                 
w celu komunikacji z Tobą za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (m.in. zamieszczania 
komentarzy itp.) [na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e RODO oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o samorządzie 
gminnym, określającej zadania własne gminy, w szczególności promocję gminy (art. 7 ust.1 pkt. 18 
Ustawy o samorządzie gminnym)].  

 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 
 
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich 
przetwarzania na podstawie przepisów prawa.  

 

https://www.youtube.com/channel/UCoIou1cLocI2tpcrE1h1smQ
mailto:p@katowice.eu


 

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej        

w związku z umiejscowieniem kanału Katowice Oficjalny Kanał w serwisie Youtube, którego siedziba 

główna mieści się w Stanach Zjednoczonych, a serwery zlokalizowane mogą być w różnych miejscach 

na świecie.  

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Twoje dane będą przechowywane w czasie istnienia kanału Katowice Oficjalny Kanał, jednakże nie 

dłużej niż przez okres kiedy go subskrybujesz. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 
VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH  
 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadasz prawo do żądania od administratora: dostępu 
do swoich danych i żądania ich sprostowania lub uzupełnienia, prawo do ograniczenia 
przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.  
 
VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 
 
Gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. 
 
IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH 

OSOBOWYCH.  

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i realizuje się poprzez Twoją decyzję                     

o subskrybowaniu, bądź aktywności na kanale Katowice Oficjalny Kanał. Jakiekolwiek Twoje działania 
na tym kanale mogą być automatycznie związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.  

 
X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.  
 
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Jeśli 

w przyszłości zaistnieje sytuacja zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź profilowania 

zostaniesz o tym poinformowany za pośrednictwem komunikatu na Katowice Oficjalny Kanał.  

Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych obowiązujących na portalu Youtube, plikach 

cookies oraz polityce prywatności znajdziesz w zakładce 

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