Polityka Prywatności dla Social Media Huawei

a) Administrator danych osobowych
Ta strona na platformie mediów społecznościowych ( social media) jest udostępniana przez
HUAWEI POLSKA SP. Z O. O. Horizon Plaza, Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, Polska
(zwana dalej „my” lub „Huawei”).
Jesteśmy administratorami danych na tym profilu (fanpage) wspólnie z platformą mediów
społecznościowych [Facebook / Twitter / Instagram / YouTube / LinkedIn] (zwaną dalej
„Platformą Mediów Społecznościowych”), ponieważ korzystamy z Patformy Mediów
Społecznościowych, aby udostępnić Ci nasz fanpage. W związku z tym zawarliśmy Specjalną
umowę z Platformą Mediów Społecznościowych, aby zachować zgodność z obowiązującymi
przepisami o ochronie danych.
Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności dotycząca stron dla fanów w mediach
społecznościowych Huawei (zwana dalej „Polityką prywatności”) ma zastosowanie wyłącznie
do przetwarzania danych w ramach Platformy Mediów Społecznościowych.
Możesz uzyskać dostęp do własnej Polityki Prywatności poszczególnych Platform Mediów
Społecznościowych tutaj:
[Facebook]
[Twitter]
[Instagram]
[YouTube]
[LinkedIn]

b) Cel przetwarzania i podstawa prawna danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane w celu udostępnienia fanpage'a, uatrakcyjnienia strony /
fanpage'a i dostosowania go do naszych użytkowników, a także w celu znalezienia
odpowiedniego czasu i zakresu naszych publikacji. Przetwarzamy również Twoje dane
osobowe, aby odpowiedzieć na Twoje pytania, jeśli wyślesz nam bezpośrednią wiadomość za
pośrednictwem tego fanpage’a. Podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (Artykuł
6 (1) (f) RODO) polegający na prowadzeniu tego fanpage’a. W takim przypadku podstawowe
interesy, prawa i swobody osób, których dane dotyczą, nie mają pierwszeństwa przed
uzasadnionymi interesami Huawei.

c) Kategorie danych osobowych
i)

Statystyki użytkowania i wydajności nie umożliwiające identyfikacji konkretnej osoby

W ramach tego fanpage’a mamy dostęp do danych statystycznych z różnych kategorii z
Platformy Social Media. Dotyczy to danych o zarejestrowanych i niezarejestrowanych
użytkownikach. Otrzymujemy tylko anonimowe dane o Tobie za pośrednictwem Platformy
Mediów Społecznościowych, ale Platforma przetwarza również dane osobowe oddzielnie.
Jesteśmy w stanie uzyskać dostęp do następujących danych statystycznych: całkowita liczba
odsłon, aktywność na stronie, interakcje z postami, wyświetlenia wideo, zakres postów,
komentarze, udostępniane treści, odpowiedzi, proporcje kobiet i mężczyzn, pochodzenie
według kraju i miasta, język.
ii)

Dane osobowe

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe, gdy kontaktujesz się z nami bezpośrednio, na
przykład publikujesz na naszej tablicy lub wysyłasz nam prywatną wiadomość dotyczącą
zapytania lub problemu. Dane osobowe, które będziemy przetwarzać, będą zależeć od Twojej
konkretnej interakcji lub zapytania, ale mogą obejmować:



Identyfikator / nazwa użytkownika latformy mediów społecznościowych i zdjęcie profilowe;



Szczegóły dotyczące Twojego problemu / zapytania;



Imię, nazwisko i dane kontaktowe.

Będziemy gromadzić i wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w celach określonych w
niniejszej Polityce Prywatności.
Zwracamy uwagę, że wymienione Polityki Prywatności Platform Mediów Społecznościowych
będą miały zastosowanie do przetwarzania danych na tych Platformach Mediów
Społecznościowych.

d) Czas Przechowywania danych osobowych
Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 1 roku. Po wygaśnięciu okresu
przechowywania usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe, chyba że przepisy prawa
stanowią inaczej.
Dane osobowe i wpisy opublikowane na fanpage’ach Huawei dostępnych na Platformie Mediów
Społecznościowych będą publikowane do czasu, gdy firma Huawei zamknie lub usunie swoje
fanpage.
Usuwanie komentarzy i innych interakcji, które pozostawiasz na Platformie Mediów
Społecznościowych, podlega polityce prywatności dostawcy Platformy Mediów
Społecznościowych, jak wspomniano powyżej.

e) Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe na terenie UE / EOG
Możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym partnerom, kontrahentom lub organom
pełniącym rolę administratorów, gdy istnieją ku temu podstawy prawne.
Możemy również zlecać niektóre operacje związane z obsługą klienta zewnętrznym dostawcom
działającym w naszym imieniu. Dostawcy przetwarzają dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to
konieczne do wypełnienia zawartych z nami umów i działania są zgodne z naszymi ścisłymi
instrukcjami. Dostawcy nie przetwarzają żadnych danych osobowych do własnych celów.
Korzystanie z Platformy Mediów Społecznościowych może również wiązać się z operacjami
przetwarzania danych przez dostawców platformy mediów społecznościowych w USA. W takim
przypadku mogą obowiązywać wytyczne dotyczące ochrony danych tych dostawców.
Ponadto, ze względu na charakter Internetu, Twoje dane osobowe i treści publikowane przez
Ciebie na tej lub innych stronach Platformy Mediów Społecznościowych są dostępne na całym
świecie. Rozumiesz, że te dane osobowe i treści, po ich opublikowaniu na Platformie Mediów
Społecznościowych, mogą być pobierane i rozpowszechniane w środowisku online poza
kontrolą firmy Huawei, która nie ponosi odpowiedzialności za takie dystrybucje lub późniejsze
pobrania przez inne osoby.

f)

Prawa osób, których dane dotyczą
Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich przenoszenia,
sprostowania lub usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ograniczenia
przetwarzania. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Masz również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego
UE. Listę i dane kontaktowe takich organów można znaleźć tutaj: https://edpb.europa.eu/aboutedpb/board/members_en.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub sugestie dotyczące przetwarzania Twoich danych
osobowych przez Huawei, lub jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, o których mowa powyżej,
lub skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, skontaktuj się z nami za

pośrednictwem specjalnego formularza internetowego
https://www.huawei.com/en/personal-data-request
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