
SOCIAL MEDIA 

 

W toku korzystania z Portali społecznościowych Użytkownicy dzielą się z G&G Studio Sp. z o.o. sp.k.  
różnymi informacjami. Podają nam swoje dane identyfikacyjne oraz kontaktowe, zadają pytania, 
zgłaszają skargi jak również dzielą się swoimi komentarzami i spostrzeżeniami oraz biorą udział w 
konkursach. Wykonując te czynności pozostawiacie po sobie mniej lub bardziej widoczne ślady 
aktywności, które mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO.  

Jednakże, pomimo że właścicielem serwisu prowadzonego w mediach społecznościowych jesteśmy 
my, to ze względu na charakter działalności mediów społecznościowych, administratorem tych 
danych będzie również właściciel (dalej zw. Operatorem) danego medium społecznościowego.  

Operator obsługuje całą infrastrukturę informatyczną usługi, posiada własną politykę prywatności 
i utrzymuje z Użytkownikiem własną relację (jeżeli są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem 
usługi danego portalu społecznościowego). Ponadto Operator ponosi wyłączną odpowiedzialność 
za wszystkie kwestie związane z Państwa danymi na profilu użytkownika, do którego jako G&G 
Studio Sp. z o.o. Sp.k. nie posiadamy dostępu.  

Naszym celem przetwarzania danych w prowadzonych przez nas serwisach na portalach 
społecznościowych jest informowanie Użytkowników o naszych ofertach, produktach, usługach, 
promocjach, konkursach, nowościach firmowych, a także interakcja z osobami odwiedzającymi 
nasze portale społecznościowe. 

Znajdziecie nas : 

https://www.facebook.com/druk24h  

https://www.instagram.com/druk24h.pl/  

https://www.tiktok.com/@druk24h  

https://www.youtube.com/channel/UCCqyDemHYJOsWmHg3C_-LgA 

https://www.linkedin.com/company/g&g-studio-sp-z-o-o-/ 

W celu wyjaśnienia wszelkich kwestii odpowiedzialności za przetwarzanie waszych danych 
osobowych prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności socialmedia, której treść 
znajduje się poniżej, oraz z: 

Polityką prywatności Facebooka, która znajduje się pod adresem:  www.facebook.com/policy.php;  



Polityką prywatności Instagram, która znajduje się pod adresem: 
help.instagram.com/519522125107875. 

Polityką prywatności YouTube, która znajduje się pod adresem: 

https://policies.google.com/privacy?hl=pl  

Polityką prywatności Tik Tok, która znajduje się pod adresem: 

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=pl 

Polityką prywatności LinkedIn, która znajduje się pod adresem: 

https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy  

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SOCIALMEDIA 

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób w jaki G&G Studio Sp. z o.o. Sp.k. postępuje z Danymi 
osobowymi Użytkowników zbieranymi za pośrednictwem następujących portali 
społecznościowych:  

https://www.facebook.com/druk24h  

https://www.instagram.com/druk24h.pl/  

https://www.tiktok.com/@druk24h  

https://www.youtube.com/channel/UCCqyDemHYJOsWmHg3C_-LgA 

https://www.linkedin.com/company/g&g-studio-sp-z-o-o-/ 

1. Administrator danych 

Administratorem danych osobowych użytkowników jest G&G Studio Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Postępu 14. Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować w dowolnym 
momencie w formie: 

• elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: admin@druk24h.pl, 
• tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14, 

2. Inspektor Ochrony Danych 



Dbając o ochronę Państwa danych osobowych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z 
którym mogą się Państwo kontaktować w każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych 
pisząc na adres: iod@druk24h.pl lub wysyłając korespondencję w formie tradycyjnej na adres Spółki 
z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy? 

W związku z korzystaniem z Portali społecznościowych G&G Studio Sp. z o.o. Sp.k. może 
przetwarzać: 

• imię i nazwisko (w tym nazwa profilu) Użytkownika oraz  
• dane, do których uzyskaliśmy dostęp po wyrażeniu zgody przez Użytkownika w zależności 

od jego ustawień prywatności, m.in.: adres e-mail, numer telefonu, inne dane kontaktowe, 
zainteresowania, deklarowana lokalizacja, komentarze, polubienia, dane demograficzne, 
wizerunek, zdjęcia, sieci społecznościowe i powiązania, oraz  

• inne dane osobowe podane przez Użytkownika w swoich komentarzach.  

Wskazane powyżej dane zawsze zbieramy od Ciebie.  

Dane osobowe Użytkowników są również przetwarzane w sposób nienależny od Nas przez podmiot 
prowadzący dane serwisy społecznościowe, na których umieszczone są Nasze Portale 
społecznościowe. W celu uzyskania informacji na temat zakresu pozyskiwanych danych, zasad i 
podstaw prawnych ich przetwarzania, a także okresów retencji, należy zapoznać się z odpowiednią 
polityką prywatności, które wskazaliśmy w pierwszej części tego dokumentu. 

4. W jakim celu i na jakich podstawach przetwarzamy wskazane dane osobowe? 

Przetwarzamy przede wszystkim: 

a) w celu właściwego zarządzania profilem w tym publikowania informacji o usługach i 
produktach, o organizowanych konkursach na Portalach społecznościowych, – na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,  

b) w celu udzielania odpowiedzi na pytania lub skargi kierowane do Nas za pośrednictwem 
Portali społecznościowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

c) w celu prowadzenia statystyk odwiedzin Naszego serwisu, które mogą dotyczyć takich 
informacji jak: czasu spędzania, aktywności, jakości wyświetlanej treści, Twojej lokalizacji 
czy informacji z jakiego urządzenia Korzystasz przeglądając Nasz serwis – na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. f) RODO, 

d) w celu obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających lub związanych z korzystaniem przez 
Użytkowników z Portali społecznościowych – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO. 

5. Dobrowolność czy obowiązek podania danych osobowych? 



Podanie danych jest dobrowolne, lecz w niektórych procesach jest niezbędne do wykonania 
określonych czynności. Niepodanie danych wskazanych jako niezbędne, może skutkować brakiem 
możliwości udzielenia odpowiedzi w sytuacji nawiązania z Nami kontaktu.   

6. Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane osobowe? 

Wszystko zależy od celu ich przetwarzania i podstawy na jakiej przetwarzanie jest oparte.  

a) zarządzania profilem – do zakończenia celu ich przetwarzania (usunięcia profilu), 
b) udzielenia odpowiedzi – przez okres niezbędny do obsługi Twojego zapytania i/lub przez 

okres wykorzystania tych danych do marketingu bezpośredniego, jednak nie dłużej niż do 
złożenia sprzeciwu na przetwarzanie lub wniosku o usunięcie tych danych. 

c) statystyki – przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Dlaczego, ponieważ chcemy porównywać i 
obserwować rozwój Naszej strony, czy idziemy właściwą drogą.  

d) obrona lub dochodzenie roszczeń - jeśli w jakimś momencie uznamy, że przetwarzane dane 
osobowe są nam konieczne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub wynika 
to z przepisów prawa, będziemy dane osobowe przetwarzać dłużej niż przez okresy podane 
powyżej, przez czas niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania, nie dłużej niż przez 
okres 6 lat od zakończenia tego celu.  

7. Komu i dlaczego możemy udostępnić dane osobowe? 

 

Nie ujawniamy danych osobowych Użytkowników Naszego serwisu za wyjątkiem sytuacji: 

• w których jest to konieczne w związku z prowadzoną działalnością np. dostawcy usług 
telekomunikacyjnych, operatorzy pocztowi; 

• w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa, w takim przypadku 
udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom jeśli w dobrej wierze uznamy, 
że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione 
w związku z: 

− dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów 
prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych; 

− egzekwowaniem obowiązujących Warunków korzystania ze strony; 
− monitorowania ruchu na stronie, czasu spędzania itp. 
− wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych 

problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych; 
− ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych, użytkowników 

strony oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy 
prawa; 

• lub w sytuacji, gdy wyrazisz jako osoba, której dane dotyczą zgodę na takie udostępnienie, 



• lub w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji zleconych czynności przez podmioty trzecie 
na podstawie podpisanych umów.  

Nie przekazujemy danych do podmiotów trzecich z siedzibą w Państwach spoza Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych. Jednakże ze względu na 
niezależny od Nas udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych właściciela danego medium 
społecznościowego, Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG), dlatego tak ważne jest abyś dokładnie zapoznał się z polityką prywatności 
każdego portalu społecznościowego, która została wskazana w pierwszej części tego dokumentu. 

8. Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych? 

Masz prawo: 

• żądania dostępu do własnych danych osobowych, 
• do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), 
• do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),  
• do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych 

osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; 
• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
• do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych, (przy czym cofnięcie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej 
zgody przed jej cofnięciem); 

• do przenoszenia danych; w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych 
osobowych, które nam dostarczyłeś; 

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uznasz, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

9. Jak możesz zrealizować swoje prawa? 

Swoje żądanie możesz wnieść do nas w dowolnym momencie. Możesz to zrobić: 

• w formie elektronicznej pisząc na adres: iod@druk24h.pl 
• w formie tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres : 02-676 Warszawa, ul. Postępu 

14 z dopiskiem ochrona danych 

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie niezbędne 
informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl.  
 

10. Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie 

Ważne – dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie 
podlegają one profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Ciebie. 


