Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających profil LinkedIn
1. Administratorem danych jest Inform Jakub Niedziałek Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Dębówce 17E, 20-823 Lublin, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000710322, posiadająca
numer NIP 7133096652, posiadająca numer REGON 36907912200000.
2. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej:
info@inform.lu.
3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z wymogami określonymi w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 roku („RODO").
4. Dane Użytkowników, Administrator uzyskał od Linkedin Corp. oraz z ich publicznego
profilu na platformie internetowej Linkedin Corp.
5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, którzy:
Dokonali obserwacji profilu poprzez kliknięcie ikony „Obserwuj”
Uczestniczyli w webinariach, konferencjach lub szkoleniach organizowanych przez
Administratora
Skorzystali z opcji „wyślij wiadomość” celem skontaktowania się z Administratorem
Opublikowali swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na profilu
6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:
a) w celu zarządzania niniejszym profilem na portalu społecznościowym Linkedin oraz
informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń,
kampanii, akcji, które organizujemy oraz naszej marki, produktów oraz usług,
budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej a także w celu komunikacji za
pośrednictwem

dostępnych

funkcjonalności

serwisu

Linkedin

(komentarze,

wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit
f. RODO),
b) w celach statystycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu
korzystania z Linkedin, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest
naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
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d) w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na zainteresowanie
naszymi usługami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
7. Administrator

będzie

przetwarzać

następujące

kategorie

danych

osobowych

Użytkowników:
a) podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez
Użytkowników na ich własnym/prywatnym profilu na portalu społecznościowym
Linkedin,
b) inne dane opublikowane przez Użytkowników na profilu Linkedin, w tym wizerunek
(zdjęcie profilowe - jeśli zostało osadzone),
c) inne dane opublikowane przez Użytkowników podczas rozmowy prowadzonej poprzez
aplikację Linkedin,
d) anonimowe dane statystyczne dotyczące Użytkowników odwiedzających profil
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
profilu.
8. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania.
9. W związku z czym:
a) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą
przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
b) dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą
przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
c) dane osobowe gromadzone przez Linkedin Corp. tj. historia wpisów, historia
aktywności w aplikacji, historia aktywności poprzez aplikację podlega retencji na
zasadach określonych regulaminem Linkedin,
d) dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profil będą przetwarzane przez czas
dostępności tych danych w serwisie Linkedin.
10. Dane

osobowe

Użytkowników

mogą

być

przekazywane

podmiotom

trzecim

przetwarzającym dane na zlecenie Administratora.
11. Podmioty, o których mowa powyżej przetwarzają dane na podstawie umowy z
Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora a przetwarzanie danych
osobowych będzie uwzględniało konieczne środki bezpieczeństwa.
12. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu.
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13. Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
14. Użytkownicy nie będą podlegali decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, a która wywołałaby wobec nich skutki prawne lub w podobny sposób by na
nie istotnie wpływała.
15. Mając na uwadze międzynarodowy charakter przepływu danych w ramach platformy
Linkedin, serwis Linkedin może przekazywać dane poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego zgodnie z zasadami określonymi przez Linkedin w polityce prywatności
serwisu.
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