
 

 

                                                                               

INFORMACJA DLA OSOBY UCZESTNICZĄCEJ W SZKOLENIU ZORGANIZOWANYM I/ LUB 
ZREALIZOWANYM PRZEZ MSCDN, DOTYCZĄCA PUBLIKOWANIA JEJ INDYWIDULANEGO 
WIZERUNKU (Z MOŻLIWOŚCIĄ PODANIA IMIENIA I NAZWISKA) ZA POŚREDNICTWEM KANAŁU 
MSCDN NA PORTALU YOUTUBE – na podstawie art. 13 RODO Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i RE 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, ze sprost.1), dalej „RODO". 

 

1. Administrator  

1) Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli („MSCDN”), 
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, tel. 22 536 60 00, kom. 797 990 037, fax 22 536 60 01, 
e-mail: sekretariat@mscdn.edu.pl , adres strony internetowej: www.mscdn.pl  – jako 
administrujący i zarządzający Kanałem MSCDN na portalu YouTube; 

2) Dostawca serwisu YouTube – Spółka Google LLC, która przetwarza dane na podstawie 
określonych zasad dostępnych pod linkiem:  https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl 

2. Inspektor ochrony danych osobowych MSCDN 

Można się z nim skontaktować korespondencyjnie na adres Administratora  
lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@mscdn.edu.pl 

Niezależnie od kontaktu z IOD MSCDN w sprawie przetwarzania danych można kontaktować się 
także z administratorem samego serwisu YouTube.  

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania osobowych  

Promowanie działalności szkoleniowej MSCDN – art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 81  
ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych2 – indywidualny wizerunek uczestnika 
szkolenia w postaci ujęcia wykadrowanego na jedną lub kilka osób, którego nie można uznać za 
szeroki kadr przedstawiający większą grupę osób może być rozpowszechniany tylko za jego 
zgodą. 

4. Odbiorcy danych osobowych  

Dostęp do danych osobowych publikowanych na Kanale MSCDN portalu YouTube ma jego 
administrator, czyli Spółka Google LLC.  

Nieograniczony dostęp do danych mają także osoby odwiedzające strony internetowe MSCDN.  

5. Przekazywanie danych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy3, dalej 
„EOG”) lub organizacji międzynarodowej  

Przetwarzanie danych osobowych w ramach kanału YouTube ma ponadnarodowy charakter. 
Google może przekazywać dane poza obszar EOG 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   

6. Okres przechowywania danych  osobowych  

Przez okres prowadzenia Kanału MSCDN na YouTube, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia 
zgody na ich przetwarzanie, przez osoby, których dane dotyczą. 
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Niezależnie od przechowywania danych przez MSCDN własne okresy przechowywania danych 
może stosować Google LLC  jako administrator portalu YouTube. 

7. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma (na podstawie RODO) prawo do: 

1) dostępu do danych (art. 15); 

2) sprostowania danych (art. 16); 

3) usunięcia danych (art. 17), ale tylko w sytuacji, gdy: 

a) nie są one już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub 

b) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta i brak jest innej podstawy prawnej do ich 
przetwarzania, lub 

c) są one przetwarzane niezgodnie z prawem; 

4)  ograniczenia przetwarzania danych (art. 18), ale tylko w sytuacji, gdy: 

a) kwestionuje ona prawidłowość danych, lub 

b) pomimo przetwarzania danych niezgodnego z prawem nie zgadza się ona na ich 
usunięcie, lub  

c) Administrator nosi się z zamiarem usunięcia danych, bo nie są mu już one potrzebne do 
realizacji swoich celów, ale są one jej potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń, lub 

d) wniosła ona sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1.; 

5) przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany (art. 20), ale tylko  
w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy; 

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21), ale tylko w sytuacji,  
gdy przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji: 

a) zadania w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e), lub 

b) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f); 

7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (art. 7 ust. 3); zgoda może być wycofana w każdym 
momencie, ale jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;  

8) złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”), jeśli uzna,  
że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

8. Informacje dotyczące podania danych osobowych 

Publikowanie danych osobowych w postaci wizerunku na portalu YouTube (z możliwością 
podania imienia i nazwiska) wymaga dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą.  

9. Podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

 

 

                                                             
1 Sprostowania wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74  

z 04.03.2021 r., str. 35.. 
2 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 oraz z 2020 r. poz. 288)  
3 Państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein 


