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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celach zapisu wideo i jego rozpowszechniania 

dla osób uczestniczących w Panelu Edukacyjnym – Edukacyjne Miasteczko 

(zgromadzenie publiczne) 

W związku z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych, Związek Nauczycielstwa 

Polskiego przekazuje Ci następujące informacje: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest organizator zgromadzenia publicznego - Panel 

Edukacyjny – Edukacyjne Miasteczko: Związek Nauczycielstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Smulikowskiego 6/8 (00-389), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców i Rejestru Stowarzyszeń Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem 0000150507, NIP 5260001884, adres e-mail: znp@znp.edu.pl. 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą adresu e-

mail: iod@znp.edu.pl 

2. W celu organizacji, przeprowadzenia, prowadzenia transmisji na żywo i upublicznienia nagrań z Panelu 

Edukacyjnego Edukacyjne Miasteczko (Wydarzenie) o problematyce edukacyjnej z udziałem m. in. 

uczniów, studentów, rodziców i nauczycieli - uczestników Wydarzenia, Administrator przetwarza dane 

osobowe uczestników, zaproszonych gości i prelegentów, na następujących podstawach prawnych i w 

następujących celach: 

a) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, uzasadnionego interesu prawnego, którym jest realizacja 

statutowych zadań Związku Nauczycielstwa Polskiego – prowadzenie akcji protestacyjnych i działań 

informacyjnych związanych z funkcjonowaniem systemu oświaty (art. 5 i 6 Statutu ZNP oraz art. 4, 6 

i art.7 ust 1 Ustawy o związkach zawodowych); 

b)  Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgody, w celu prowadzenia transmisji na żywo, zapisu obrazu 

i dźwięku i upubliczniania wystąpień zaproszonych prelegentów podczas Panelu Edukacyjnego 

Edukacyjne Miasteczko; 

c) art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, uzasadnionego interesu prawnego, w celu informowania o Wydarzeniu, 

rejestrowania  -jego przebiegu, rozpowszechniania upubliczniania w profilach ZNP w mediach 

społecznościowych, na stronach internetowych, wydawnictwach ZNP, w aplikacjach do transmisji 

obrazu i dźwięku materiałów z Wydarzenia, a także dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń 

związanych z przeprowadzeniem Wydarzenia, przechowywania dowodów prawidłowości 

przeprowadzenia Wydarzenia lub dowodów ewentualnego naruszenia prawa przez osoby zakłócające 

jego przebieg lub propagujące nielegalne treści, w celu możliwości przedłożenia ich właściwym 

organom; 

3. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych posiadasz: 

a) Prawo do sprostowania swoich danych osobowych – możesz wysłać do nas oświadczenie 

o niepoprawności Twoich danych osobowych; 

b) Prawo dostępu do swoich danych osobowych – masz prawo do uzyskania informacji o tym, jakie Twoje 

dane osobowe przetwarzamy; 

c) Prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, 

możesz żądać od nas tego, abyśmy je usunęli; 

d) Prawo do przenoszenia danych – możesz od nas żądać, abyśmy przekazali Ci Twoje dane osobowe, 

które przetwarzane są w systemach elektronicznych, w powszechnie stosowanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego, lub przesłali Twoje dane osobowe do innego Administratora; 

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania – możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich 

danych osobowych, jeśli sądzisz, że Twoje dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe, 

przetwarzamy Twoje dane bez podstawy prawnej a nie chcesz, abyśmy je usunęli, ponieważ są Ci 

potrzebne do ochrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie 

sprzeciwu względem przetwarzania danych. Ograniczenie przetwarzania polega na tym, że Twoje 

dane będą przez nas wyłącznie przechowywane lub będziemy dokonywali na nich wyłącznie 

uwzględnionych przez Ciebie działań; 

f) Prawo do sprzeciwu – jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego prawnie 

uzasadnionego interesu, wówczas możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, jeśli uważasz, że 

nadrzędny charakter wobec naszego interesu mają Twoje prawa i wolności. Jednakże ze względu na 

charakter Wydarzenia – zarejestrowanego zgromadzenia publicznego – po upublicznieniu transmisji 
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na żywo, jak również nagranych materiałów audio i wideo, realizacja prawa do sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych poprzez upublicznianie wizerunku i wypowiedzi już udostępnionych publicznie 

nie będzie z przyczyn technicznych i ekonomicznych możliwa. 

4. Żaden podmiot nie ma prawa wymagać od Ciebie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

ani wymuszać tej zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku przetwarzania danych 

na podstawie Twojej zgody, możesz ją wycofać w każdym czasie. Nie wpływa to jednak na ważność 

dokonanego wcześniej przetwarzania, w szczególności upublicznienia treści filmów. Ze względu na 

charakter zgromadzenia publicznego, prowadzenie transmisji na żywo, rejestracja obrazu i dźwięku z 

niego, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust.1 lit f RODO) 

5. W związku z przeprowadzeniem Wydarzenia, rejestracją i upublicznieniem nagrania przetwarzać będziemy 

następujące dane osobowe:  

Prelegenci, zaproszeni goście: 

 imię i nazwisko,  

 opcjonalnie adres, dane kontaktowe: adresy mailowe, numer telefonu, 

 opcjonalnie afiliacja,  

 wizerunek (zapis obrazu i dźwięku); 

 dane podane w treści wypowiedzi 

Inne osoby biorące udział w dyskusji, publiczność: 

 wizerunek (zapis obrazu i dźwięku); 

 dane podane w treści wypowiedzi 

Transmisja on-line (dane przetwarzane przez platformę streamingową): 

 wizerunek –z transmisji i zapisu obrazu z Wydarzenia, 

 zapis obrazu i dźwięku 

 dane techniczne związane z połączeniem z platformą streamingową, m. in. temat wydarzenia, 

adres IP urządzenia, przybliżone położenie geograficzne, data i czas połączenia, dane 

identyfikacyjne urządzenia, z którego następuje połączenie, system operacyjny, wersja 

przeglądarki 

6. Przebieg Wydarzenia będzie utrwalany do celów publicznego udostępnienia i do celów archiwalnych w 

postaci transmisji on-line, pliku audio – wideo lub fotografii. Wiąże się to z możliwością takiego 

rozpowszechniania, również zarejestrowanego nagrania, w którym bierze udział uczestnik. Uczestnik 

Wydarzenia występując podczas trwania Wydarzenia, wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie 

przez Administratora swojego wizerunku utrwalonego na filmach i zdjęciach z Wydarzenia do wyżej 

wymienionych celów, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych przez ich udostępnienie publiczne oraz 

zwielokrotnienie. Dane w postaci zarejestrowanego na filmach wizerunku i/lub wypowiedzi będą 

publikowane w całości lub części na portalach społecznościowych (w szczególności Facebook, Instagram, 

LinkedIn, YouTube) lub stronach www i wydawnictwach ZNP. Ponadto wizerunek może być 

rozpowszechniany przez polecenia użytkowników mediów społecznościowych takich jak: Twitter, 

Instagram, LinkedIn, Tik Tok, YouTube. 

Z przyczyn technicznych i ekonomicznych, związanych z charakterem publicznej prezentacji podczas 

Wydarzenia i rozpowszechniania materiałów w sieciach społecznościowych, usunięcie już 

rozpowszechnionego wizerunku z zarejestrowanych i upublicznionych materiałów będzie możliwe. 

Osoby, które nie chcą, aby ich wizerunek był rejestrowany, powinny unikać miejsc, w których dokonywane 

jest nagrywanie obrazu lub wykonywanie fotografii. 

7. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją nagrania, innych niż 

sama zawartość nagrania, innym administratorom danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to 

konieczne do realizacji celu, w którym dane zostały pozyskane lub wypełnienia ciążącego na nas 

obowiązku prawnego. Możemy przekazywać dane następującym kategoriom administratorów danych lub 

podmiotów przetwarzających, z którymi współpracujemy w realizacji tego celu przetwarzania: 

 Meta Platforms (Facebook) – w celu udostępnienia ogólnodostępnej transmisji on-line oraz 

udostępniania innych materiałów z Wydarzenia; 
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 Twitter, LinkedIn, Instagram – udostępnianie informacji o Wydarzeniu, prowadzenie komunikacji i 

dyskusji; 

 Google (YouTube) – udostępnianie nagrań z Wydarzenia, informowanie, prowadzenie komunikacji 

i dyskusji; 

 Microsoft - w celu komunikacji mailowej, przechowywania i przesyłania danych w plikach, 

 podmiotom świadczącym usługi w zakresie realizacji i obróbki transmisji i nagrania; 

 podmiotom świadczącym dla nas usługi prawne; 

 podmiotom świadczącym dla nas usługi IT; 

 podmiotom zapewniającym nam dostęp do programów usprawniających nasze funkcjonowanie. 

8. Twoje dane nie będą przekazywane administratorom w państwach trzecich w celach innych niż związanych 

z organizacją nagrania i jego rozpowszechniania. Jednakże do celów komunikacji i przechowywania plików 

wykorzystujemy oprogramowanie firmy Microsoft Inc. Korzystanie z transmisji online lub umieszczenia 

nagrań na kontach (profilach) ZNP w mediach społecznościowych wiąże się z przekazaniem dostawcom 

tych mediów zawartych w nagraniu informacji o użytkowniku (wizerunek, treść wypowiedzi). Korzystanie z 

transmisji online za pośrednictwem aplikacji Facebook wiąże się z przekazaniem Facebook Ireland Ltd 

informacji o użytkowniku oraz informacji technicznych o połączeniu i danych urządzenia użytkownika. 

Odwiedzanie naszych profili w mediach społecznościowych wiąże się z przekazywaniem danych do 

dostawcy takiego medium. Firmy te mogą przetwarzać część danych na serwerach ulokowanych w 

państwach nienależących do EOG, szczególnie w USA, jednak mamy z nimi podpisane umowy 

zawierające standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez KE, dzięki czemu w związku z 

przetwarzaniem danych przez te firmy gwarantowana jest ochrona praw i wolności osób, których dane są 

przetwarzane poza terenem EOG, na zasadniczo równoważnym poziomie, do tego zapewnianego w UE 

przez RODO. 

Informacje o przetwarzaniu danych przez te podmioty można znaleźć pod następującymi linkami: 

Microsoft: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement  

Meta Platforms (Facebook, Instagram) – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,  

-  https://privacycenter.instagram.com/  

Twitter – https://twitter.com/en/privacy - https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-

privacy  

LinkedIn - https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?   

YouTube - https://policies.google.com/privacy   

9. Czas, przez który przetwarzane będą Twoje dane osobowe, uzależniony jest od celu przetwarzania. Dane 

zapisane w plikach wideo są dostępne publicznie podczas transmisji on line, a następnie on-line w mediach 

społecznościowych i na stronach www ZNP przez okres ich przydatności dla nieograniczonego kręgu 

odbiorców publicznych. Po tym czasie zapisy te mogą być przekazane do archiwum ZNP, gdzie będą 

przechowywane w celach archiwalnych i historycznych z zastosowaniem obowiązujących procedur 

bezpieczeństwa.  

Ze względu na charakter upowszechnienia nagrań w mediach dostępnych w sieci Internet, zapisy filmów 

mogą być pobrane przez dowolne osoby i przechowywane przez nie przez nieokreślony czas, na co nie 

mamy wpływu. 

W przypadku naszego prawnie uzasadnionego interesu (art.6 ust. 1 lit f RODO), dane przetwarzamy przez 

okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa oraz okres, przez który jesteśmy 

zobowiązani do przechowywania dowodów związanych z organizacją Wydarzenia oraz realizacją i 

upublicznieniem nagrań.  

10. Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, masz prawo do 

wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest nim: Urząd 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  

Infolinia: 606-950-000, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. 

11. Nie dokonujemy przetwarzania, które polega na automatycznym podejmowaniu decyzji Ciebie 

dotyczących, ani nie dokonujemy profilowania. 

Warszawa, 6 października 2022 r. 
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