Klauzula

informacyjna

dla

osób

korzystających

z

profilu

firmowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na LinkedIn
1. Administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby usług platformy
społecznościowej LinkedIn jest LinkedIn.
Administratorem Twoich danych osobowych, jako osoby korzystającej z profilu firmowego
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na LinkedIn jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
2. Dane kontaktowe
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:


listownie na adres: Departament Obsługi Klientów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa



przez formularz kontaktowy na stronie www.zus.pl



przez e-mail: cot@zus.pl



telefonicznie: (+48) 22 5601600

3. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się
kontaktować w następujący sposób:


listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa



przez e-mail: odo@zus.pl

We wniosku napisz, czego od nas żądasz (np. „Żądam dostępu do …”) oraz podaj dane, na
podstawie których będziemy mogli Cię zidentyfikować (imię, nazwisko i PESEL) i udzielić Ci
odpowiedzi.
4. Cele przetwarzania danych
a. Twoje dane będą przetwarzane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w celu
zarządzania profilem firmowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności:


publikowania postów informacyjno-edukacyjnych dotyczących ubezpieczeń
społecznych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym Zakładu jako
pracodawcy,



publikowania postów bez linków oraz z linkami do strony www.zus.pl (do
odpowiednio rozszerzonych treści informacyjno-edukacyjnych),



publikowania postów zachęcających, informujących o wolnych miejscach
pracy, linkujące do ofert pracy na www.zus.pl,



interakcji z użytkownikami: możliwość obserwowania, polecenia wpisu
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych innym użytkownikom, udostępnienia treści
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych innym użytkownikom oraz rozmowy w
wiadomości prywatnej (komunikator LinkedIn),

b. Twoje dane będą przetwarzane przez usługi LinkedIn lub na potrzeby usług LinkedIn.
Administrator

portalu

LinkedIn

jako

dostawca

narzędzi

jest

podmiotem

współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z profilu
firmowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który może przetwarzać ich dane we
własnych celach w oparciu o inne podstawy prawne.
c. W szczególności LinkedIn w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może
gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających
profil firmowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
d. 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 Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
- art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przesłanka niezbędności przetwarzania do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym, którym jest przede wszystkim
popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych,
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez
administratora danych osobowych w zakresie publikacji postów o rekrutacjach.

6. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe podawane na portalu LinkedIn w związku z korzystaniem
z profilu

firmowego

Zakładu

Ubezpieczeń

Społecznych

są

dostępne

dla

administratora tego portalu – tj. LinkedIn.

7. Okres przechowywania danych
a. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania,
w szczególności przez okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem profilu
firmowego ZUS lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania
danych.
b. Dane zawarte w wiadomościach prywatnych (komunikator LinkedIn) mogą być
przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć określonej
wiadomości prywatnej możesz zwrócić się o to z prośbą do administratora danych.
c. Zawsze możesz zrezygnować z „obserwowania” profilu firmowego ZUS, możesz także
zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.
d. Niezależnie od przechowywania danych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu
LinkedIn.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

a. Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:


prawo dostępu do Twoich danych osobowych,



prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,



prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,



prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,



prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w
zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

b. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem
danych lub Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
c. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zrealizować Twoje uprawnienia w zakresie,
w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Twój wniosek
wiadomości prywatnej zawierającej dane osobowe).
d. Jeżeli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone możesz wnieść skargę do organu
nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
e. Niezależnie od kontaktu z

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawie

przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem portalu LinkedIn możesz
kontaktować się także z administratorem portalu LinkedIn.

9. Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych w ramach korzystania z

profilu firmowego Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie
z niektórych funkcjonalności (takich jak kontaktowania się z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych).
10. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie

dokonywał profilowania Twoich danych

osobowych, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych, które Cię dotyczą.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji w
przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

LinkedIn, jako oddzielny administrator, zbiera Twoje dane, które są wykorzystywane w celu
wspierania, dostosowywania i rozwijania usług, jak również profilowane pod kątem
prezentowania Tobie dostosowanych reklam i mierzenia ich skuteczności. W oparciu o dane
zebrane o użytkownikach portal Linkedin tworzy anonimowe zestawienia i statystyki (np.
dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających), które mogą być udostępniane prowadzącemu
profil na portalu.
11. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Dostawca LinkedIn, jako oddzielny administrator, przekazuje Twoje dane osobowe poza
EOG, co jest związane z jego działalnością.
Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w serwisie LinkedIn można znaleźć na
stronie internetowej portalu LinkedIn.

