KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW FANPAGE
BEYOND.PL NA LINKEDIN
Administratorem danych osób korzystających z profilu Beyond.pl jest Beyond.pl Sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu, ul. A. Kręglewskiego 11, 61-248 Poznań, a także, jako współodpowiedzialny za
przetwarzanie danych osób korzystających z profilu firmowego Beyond.pl, administrator portalu
Linkedin. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Linkedin można znaleźć pod
adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.
W Beyond.pl powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo skontaktować się
listownie na adres: ul. A. Kręglewskiego 11, 61-248 Poznań lub za pośrednictwem wiadomości e-mail:
iod@beyond.pl.
Państwa dane będą przetwarzane w celu:








administrowania i zarządzania profilem firmowym Beyond.pl, w tym także udzielania
odpowiedzi na zamieszczane przez Państwa posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami
publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes Beyond.pl Sp. z o.o. polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania
profilem firmowym Beyond.pl,
udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do Beyond.pl Sp. z o.o. poprzez Linkedin podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Beyond.pl Sp. z o.o.
polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z Beyond.pl Sp.
z o.o.,
promowania produktów i usług Beyond.pl, informowaniu o aktywności Beyond.pl oraz
promowaniu różnych wydarzeń, które organizuje Beyond.pl – podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na marketingu i
promocji usług i działalności Beyond.pl,
realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Beyond.pl Sp. z o.o., za które Beyond.pl
Sp. z o.o. uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie
oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska
teleinformatycznego.

Ponadto informujemy, że administrator portalu Linkedin jako dostawca narzędzi jest podmiotem
współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z profilu firmowego Beyond.pl,
który może przetwarzać ich 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 profil. W oparciu o tak
zebrane dane mogą być przez Linkedin tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące
liczby, czy profilu odwiedzających), które mogą być udostępniane Beyond.pl Sp. z o.o., jako
prowadzącemu profil.
Państwa dane osobowe podawane na portalu Linkedin w związku z korzystaniem z profilu Beyond.pl
mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Linkedin. Jednocześnie wszelkie dane
osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na profilu Beyond.pl mogą być również dostępne
dla innych użytkowników portalu Linkedin.
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Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Beyond.pl Sp. z o.o. okres niezbędny do realizacji
wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim pozostają Państwo
aktywnym użytkownikiem profilu firmowego Beyond.pl Sp. z o.o. lub do czasu zgłoszenia przez
Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli
nie są Państwo w stanie usunąć określonego komentarza możesz zwrócić się o to z prośbą do nas.
Zawsze mogą Państwo zrezygnować z „obserwowania” profilu firmowego Beyond.pl, mogą Państwo
także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w tych celach.
Niezależnie od przechowywania danych przez Beyond.pl Sp. z o.o. własne okresy przechowywania
danych może stosować administrator portalu Linkedin.
Przysługują Państwu następujące prawa:




prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim
podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Beyond.pl),
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych narusza prawo.

Beyond.pl Sp. z o.o. może zrealizować Państwa uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie
techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Państwa wniosek komentarza lub posta
zawierającego dane osobowe).
Niezależnie od kontaktu z Beyond.pl Sp. z o.o. w sprawie przetwarzania Państwa danych za
pośrednictwem portalu Linkedin mogą Państwo kontaktować się także z administratorem portalu
Linkedin.
Podanie danych w ramach korzystania z fanpage jest dobrowolne. Brak podania danych może
uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia
komentarzy, czy kontaktowania się z Beyond.pl Sp. z o.o.).
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