KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCZA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH W SERWISIE FACEBOOK

1.

Administratorem danych osobowych jest Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy
Psychospołecznej i Profilaktyki ZMIANA, Jana Pawła II 4, 43-190 Mikołów,
REGON:276718150, NIP:6351608397, KRS:0000016869.

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym skontaktować można się
za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@zmiana-mikolow.pl.

3.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej
RODO.

4.

Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:

5.

a)

zarządzania fanpage administratora oraz tworzonymi przez nich wydarzeniami i
grupami w serwisie społecznościowym Facebook, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO;

b)

udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora w formie
prywatnych wiadomości oraz prowadzenia konwersacji w ramach komentarzy pod
poszczególnymi postami, udostępniania postów osobom obserwującym fanpage i
wydarzenia oraz będącym członkami grup, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

c)

promowania w serwisie społecznościowym Facebook produktów i usług
administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

d)

statystycznym dotyczących analiz funkcjonowania, popularności i sposobu
korzystania przez użytkowników z fanpaga, wydarzeń oraz grup, na podstawie art.
6 ust. 1 lit. f) RODO;

e)

podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
lub realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

f)

na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści
zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

Podane dane osobowe, w zależności od celu będą przetwarzane przez administratora:
a)

w przypadku danych osobowych gromadzonych w serwisie Facebook dotyczących
m.in. historii aktywności użytkowników przez okresy określone w regulaminie
serwisu społecznościowego Facebook;

b)

w przypadku danych osobowych zawartych w wiadomościach prywatnych przez
czas niezbędny do prowadzenia korespondencji lub do momentu zakończenia
współpracy z osobą przesyłającą wiadomość;

c)

w przypadku danych osobowych zawartych w udostępnionych przez użytkowników
komentarzach do czasu usunięcia ich przez autora;

d)

w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu
cofnięcia zgody;

e)

w przypadku danych statystycznych przez czas dostępności tych danych w
serwisie Facebook wynoszący 2 lata;

f)

w przypadku innych danych osobowych gromadzonych na podstawie
uzasadnionego interesu administratora do momentu złożenia sprzeciwu przez
osobę której dane dotyczą.

6.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów
wymienionych powyżej.

7.

Odbiorcami podanych danych osobowych będą:
a)

właściciel serwisu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie
zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod
adresem https://www.facebook.com/about/privacy;

b)

organy władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

c)

inne podmioty, z którymi administrator zawarli stosowne umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych (np. podmioty realizujące działania reklamowe
lub obsługę IT).

Dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora do państw spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru
przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać
dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem
spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.
8.

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym
przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

9.

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy
uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
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