
 

Polityka prywatności dla konta Twitter 

Teamdress Holding GmbH 

Prowadzimy konto Teamdress Holding GmbH (teamdress) w ramach usługi krótkich wiadomości 

Twitter firmy Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 

Stany Zjednoczone Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 

2, D02 AX07, Irlandia („Twitter”) jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących osób spoza Stanów Zjednoczonych. 

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

firmy partnerskie, podstawa prawna wynika z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Odpowiedzialny organ 

Organem odpowiedzialnym w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
(RODO) jest organ odpowiedzialny: 

Teamdress Holding GmbH 

Brandstücken 27, 

D-22549 Hamburg 

Przedstawiciel ds. ochrony danych 

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

kontaktu z nami w każdej chwili. Do naszego inspektora ochrony danych osobowych (DSB) można 

się zwrócić w następujący sposób: 

Pocztą tradycyjną: 

Inspektor ochrony danych 

osobowych 

(Datenschutzbeauftragter) 

Teamdress Holding GmbH, 

Brandstücken 27 

D-22549 Hamburg; 

pocztą elektroniczną: 

datenschutz@teamdress.de 

Adres właściwego organu nadzorczego 

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 

mailto:datenschutz@teamdress.de
mailto:mailbox@datenschutz.hamburg.de


 

Korzystanie z konta Twitter 

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że użytkownik korzysta z serwisu krótkich wiadomości Twitter i 

jego funkcji na własną odpowiedzialność, dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji 

interaktywnych (np. Udostępnij, Oceń). 

Teamdress sam nie gromadzi danych osobowych za pośrednictwem konta Twitter. Jednak dane 

wprowadzane na Twitterze będą przez nas przetwarzane w takim zakresie, w jakim retweetujemy 

lub odpowiadamy na tweety lub piszemy tweety, które odnoszą się do danego konta użytkownika. 

Dane, które użytkownik dobrowolnie wprowadza, publikuje i rozpowszechnia na Twitterze, 

zostaną włączone do naszej oferty i w razie potrzeby udostępnione osobom obserwującym nasze 

konto. 

Przetwarzanie danych użytkownika 

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

wykorzystywania lub przekazywania osobom trzecim i nie ma możliwości kontroli. 

Za pomocą Twittera dane osobowe użytkownika są gromadzone, przekazywane, przechowywane, 

ujawniane i wykorzystywane. Dane te będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych, Irlandii i 

każdego innego kraju, w którym Twitter Inc. prowadzi działalność, niezależnie od miejsca 

zamieszkania użytkownika, tam przechowywane i wykorzystywane. 

Twitter przetwarza dobrowolnie wprowadzone przez użytkownika dane, takie jak imię i nazwisko 

oraz nazwa użytkownika, adres e-mail, numer telefonu lub kontakty w książce adresowej, podczas 

ich przesyłania lub synchronizacji. Twitter ocenia również treści, które użytkownik udostępnia, aby 

określić, jakie tematy go interesują. Twitter przechowuje i przetwarza poufne wiadomości, które 

użytkownik wysyła bezpośrednio do innych użytkowników i może określić jego lokalizację za 

pomocą danych GPS, informacji o sieci bezprzewodowej lub adresu IP w celu wysyłania reklam 

lub innych treści. 

Do celów oceny Twitter korzysta z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics lub innych 

tzw. trackerów. Teamdress nie ma wpływu na korzystanie z takich narzędzi, nie została 

poinformowana o zleceniu, nie zleciła, nie zatwierdziła ani w żaden inny sposób nie wspierała 

takiego zlecenia. Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem Twittera nie są udostępniane 

teamdress. 

Twitter otrzymuje informacje o użytkowniku również podczas wyświetlania treści, nawet jeśli 

użytkownik nie ma/nie założył konta na Twitterze. Te „dane dziennika” to adres IP, typ 

przeglądarki, system operacyjny, informacje o wcześniej odwiedzonej stronie internetowej, 

przeglądane strony, lokalizacja użytkownika, operator usług telefonii komórkowej, używane 

urządzenie końcowe (w tym identyfikator urządzenia i aplikacji), wyszukiwane terminy oraz 

informacje o plikach cookie. 

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

wykorzystywane, można znaleźć w polityce prywatności Twittera: https://twitter.com/de/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 Twitter 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=a2zt0000000TORzAAO&status=Active 
 

 

Ograniczenie przetwarzania danych użytkownika 

W ogólnych ustawieniach konta na Twitterze, jak również w sekcji „Ochrona i bezpieczeństwo 

danych” użytkownik ma możliwość ograniczenia przetwarzania swoich danych. Ponadto w 

ustawieniach można ograniczyć dostęp Twittera do danych kontaktowych i kalendarzowych, zdjęć, 

danych lokalizacji itp. w urządzeniach przenośnych (smartfonach, tabletach). Zależy to jednak od 

zastosowanego systemu operacyjnego. 

Dalsze informacje na temat tych punktów można znaleźć na następujących stronach pomocy 

Twittera: 

https://support.twitter.com/articles/105576#. 

https://help.twitter.com/de/search?q=datenschutz 

Informacje o tym, jak wyświetlić własne dane na Twitterze, można znaleźć na 

stronie: 
https://support.twitter.com/articles/20172711# 

Więcej informacji na temat wniosków wyciąganych na temat użytkownika 

można znaleźć na stronie: 

https://twitter.com/your_twitter_data. 

Więcej informacji na temat istniejących ustawień personalizacji i prywatności znajduje się w (z 
dalszymi odniesieniami): 

https://twitter.com/personalization 

Użytkownik ma możliwość zażądania informacji o swoich danych osobowych na Twitterze za 

pomocą formularza ochrony danych osobowych na Twitterze lub żądań dostępu do archiwum: 

https://support.twitter.com/forms/privacy. 

https://support.twitter.com/articles/20170320# 

http://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

