
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na fanpage’u                             

Zespół Placówek Oświatowych na portalu Facebook 

 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku                             

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję Panią/Pana, że administratorem danych osobowych 

użytkowników fanpage’u jest Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu.   

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Z administratorem – Dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu  można się skontaktować pisemnie 

na adres siedziby administratora, tj. Zespół Placówek Oświatowych  ul. Broniewskiego 2, 86-140 Drzycim bądź 

poprzez e-mail: sekr.zpodrzycim@gmail.com 

 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

Administrator – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu wyznaczył inspektora ochrony danych – Panią 

Karolinę Daroń-Gorczyca, z którą może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: daron@drzycim.pl 

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

 

CELE PRZETWARZANIA                  

I PODSTAWA PRAWNA 

Podstawowym celem przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest prowadzenie fanpage’a na portalu 

społecznościowym Facebook Zespół Placówek Oświatowych, na warunkach oraz na zasadach określonych przez 

Facebook Ireland Ltd.  

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które: 

- dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,  

- opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u 

- wysłały wiadomość.  

Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage’a pod nazwą Zespół Placówek Oświatowych na portalu 

społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook i informowania za jego 

pomocą o aktywność i Administratora, promowaniu działań gminy, różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu 

społeczności związanych z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności 

serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO. Państwa dane osobowe 

przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie w celu określonym w treści zgody i 

przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).  

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane: 

- podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), zdjęcie profilowe, inne zdjęcia wynikające z relacji fanpage-

użytkownik, w zakresie opublikowanym przez użytkowników na ich własnych profilach w portalu społecznościowym 

Facebook. 

- treść Państwa komentarzy.  

ODBIORCY DANYCH 

 

W zakresie fanpage’a w związku ze specyfikacją portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o 

polubieniach,  a także treści, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.  

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 

- podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania 

danych osobowych;  

- podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;  

- właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych 

określonych przez Facebook dostępnych pod adresem (https://www.facebook.com/about/privacy). 

 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Państwa dane, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym 

serwisie do czasu usunięcia ich przez autora.  

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu 

skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.  

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawienia) 

swoich danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego 

naruszenia – Urząd Ochrony Danych. 

 

INFORMACJA O 

DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania 

fanpage’a lub pozostawienia komentarzy.   

 

 

 

 

PRZEKAZYWANIE 

DANYCH OSOBOWYCH 

DO PAŃSTW TRZECICH  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc poza teren Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego.  

 

 

 

https://www.facebook.com/about/privacy

