
 

Polityka prywatności dla konta Instagram 

firmy Teamdress Holding GmbH 

Prowadzimy konto Instagram firmy Teamdress Holding GmbH (teamdress) na platformie 

technicznej firmy Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, Stany 

Zjednoczone. Usługa Instagram jest jednym z produktów oferowanych przez spółkę Facebook 

Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. 

Przetwarzanie odbywa się w celu dystrybucji produktów oferowanych przez firmę teamdress i 

firmy partnerskie (odzież robocza, pielęgnacyjna i ochronna), podstawa prawna wynika z art. 6 

ust. 1 lit. f RODO. 

Odpowiedzialne organy 

W odniesieniu do rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO): 
 

Teamdress Holding GmbH 

Brandstücken 27, 

D-22549 Hamburg 

i Facebook Ireland Ltd. 

4 Grand Canal Square 

Grand Canal Harbour 

Dublin 2, Irlandia 
 

są organami współodpowiedzialnymi. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie 
porozumienia pomiędzy współodpowiedzialnymi organami zgodnie z art. 26 RODO: 
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. 

 
Inspektor ochrony danych osobowych 

Pytania i uwagi dotyczące ochrony danych są dla nas mile widziane i ważne. Zapraszamy do 

kontaktu z nami w każdej chwili. Z inspektorem ochrony danych osobowych (DSB) firmy 

teamdress można skontaktować się następująco: 

Pocztą tradycyjną: 

Inspektor ochrony danych 

osobowych 

(Datenschutzbeauftragter) 

Teamdress Holding 

GmbH, Brandstücken 27 

D-22549 Hamburg; 

pocztą elektroniczną: 

datenschutz@teamdress.de 

Z inspektorem ochrony danych osobowych firmy Facebook można się skontaktować 

za pomocą formularza online: 
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970. 
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Adres właściwego organu nadzorującego spółkę teamdress 

Freie und Hansestadt Hamburg (Wolne Hanzeatyckie Miasto Hamburg) 

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
(Pełnomocnik miasta Hamburg do spraw ochrony danych i swobody 

informacji), Ludwig-Erhard-Straße 7, 20459 Hamburg 

Tel.: 040 / 428 54 - 4040 

Faks: 040 / 428 54 - 4000 

E-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de 

Adres właściwego organu nadzorczego dla spółki Facebook Ireland Ltd.: 

Data Protection Commission 

(Komisja do spraw ochrony 
danych osobowych), Canal 

House 

Station Road 

Portarlington 

Co. Laois 

R32 AP23, Irlandia 

https://www.dataprotection.ie 

Korzystanie z konta Instagram 

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że korzystasz z usługi Instagram i jego funkcji na własną 

odpowiedzialność, dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. 

Instagram lub przycisk Obserwuj). 

Przetwarzanie danych użytkownika 

Spółka teamdress nie ma wpływu na dane przetwarzane przez Instagram, sposób ich przetwarzania, 

wykorzystywania lub przekazywania osobom trzecim i nie ma możliwości kontroli. Za pomocą 

Instagrama dane osobowe użytkownika są gromadzone, przekazywane, przechowywane, ujawniane 

i wykorzystywane. Niezależnie od miejsca zamieszkania użytkownika, dane te są przekazywane do 

Stanów Zjednoczonych i Irlandii, gdzie są przechowywane i wykorzystywane. 

Instagram przetwarza dane dobrowolnie wprowadzone przez użytkownika, takie jak: imię i 

nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail, numer telefonu i inne. Jeśli użytkownik jest 

zalogowany do swojego konta na Instagramie i odwiedza nasze konto na Instagramie, Instagram 

może przypisać to do profilu użytkownika. Zwracamy uwagę, że Instagram przechowuje dane 

swoich użytkowników (np. dane osobowe, adres IP itp.) i może je również wykorzystywać do 

własnych celów biznesowych. Informacje na temat przetwarzania danych przez 

Instagram/Facebook można znaleźć w polityce prywatności firmy Instagram na stronie 

https://help.instagram.com/519522125107875. 

Instagram korzysta z narzędzi analitycznych takich jak Facebook-Connect i innych tzw. trackerów 

do oceny. teamdress nie ma wpływu na wykorzystanie takich narzędzi, nie została poinformowana 

o zleceniu, nie zleciła, nie zatwierdziła ani nie wspierała tego w żaden sposób. Dane osobowe 

uzyskane za pomocą narzędzi analitycznych w Instagramie nie są udostępniane teamtress. 

Facebook dostarcza danych statystycznych dotyczących konta Instagram, tzw. wglądów w 

Instagram, na których zawartość możemy wpływać tylko w ograniczonym zakresie i nie możemy 

ich wyłączyć: https://help.instagram.com/788388387972460?helpref=related&ref=related. 

Instagram otrzymuje informacje o użytkowniku również podczas wyszukiwania treści, nawet 

jeśli użytkownik nie ma/nie założył konta na Instagramie. Wspomniane „dane dziennika” to: 
adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, informacje o poprzednio odwiedzonej stronie 
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internetowej, odwiedzonych stronach, lokalizacji, dostawcy usług telefonii komórkowej, 
wykorzystywane przez użytkownika urządzenie końcowe (w tym identyfikator urządzenia i 

aplikacji), wyszukiwane terminy oraz informacje o plikach cookie. 

Informacje o tym, jakie dane są przetwarzane przez Instagram i do jakich celów są one 

wykorzystywane, można znaleźć w polityce prywatności Instagram: 

https://instagram.com/about/legal/privacy. 

Istnieje Decyzja Komisji (UE) w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez „Tarczę 

Prywatności” UE-USA (decyzja wykonawcza Komisji (UE) nr 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. 

przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności 

ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, notyfikowana jako dokument nr C(2016) 

4176). 

Macierzysta spółka Facebook Inc. w Stanach Zjednoczonych zobowiązała się do przestrzegania 

zasad unijno-amerykańskiej „Tarczy Prywatności”. Więcej informacji na ten temat można znaleźć 
na stronie: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active 

Ograniczenie przetwarzania danych użytkownika 

Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych, zmieniając odpowiednio 

ustawienia na swoim koncie użytkownika Instagram pod adresem 

https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security. 

Prosimy również o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi korzystania z danych na 

stronie https://www.facebook.com/about/privacy/ i dokonanie odpowiednich ustawień 

prywatności dla swojego konta użytkownika. 

http://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
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