
Klauzula dla osób korzystających z portalu Youtube 

Korzystając z naszego profilu na portalu społecznościowym YouTube poprzez 
subskrybowanie, wyrażanie opinii i inne formy aktywności, wyraża Pani/Pan zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych.   

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UTECH Maszyny i Urządzenia 
Techniczne Jarosław Koenig sp. k., ul. Józefa Cygana 1, 45-131 Opole, NIP 7543162242, 

KRS 0000773303, REGON 368644318.  

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-210/16 

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein / 

Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, TSUE uznał, że jesteśmy 
współadministratorami z operatorem portalu społecznościowego. 

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy 
kontaktować się na skrzynkę mailową: rodo@utech.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia kanału 
Administratora (administrowania i zarządzania kanałem), w szczególności 
odpowiedzi na reakcje, komentarze w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę – 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcy portalu YouTube – Google 

Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). UTECH Maszyny i 

Urządzenia Techniczne Jarosław Koenig sp. k., ul. Józefa Cygana 1, 45-131 Opole oraz 

dostawca portalu YouTube są wspólnymi administratorami Pani/a danych.  
5. Google z uwagi na globalny przepływ  danych w ramach serwisu może 

przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

na podstawie standardowych klauzul umownych wiążących Google.  

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane do momentu odwołania 

zgody. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne,  jednak ze względu 
na zasady działania portalu YouTube jest nieodłącznie związane z subskrypcją 
kanału, odtwarzaniem filmu, komentowaniem czy reagowaniem na posty.  

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy prawa.   

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą 
podejmowane zautomatyzowane decyzje. 
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