
Klauzula informacyjna  
na przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z fanpage’a prowadzonego na portalu społecznościowym w serwisie Facebook  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych-  dalej „RODO” Kierownik jednostki informuje, że: 

Tożsamość Administratora Administratorem fanpage’a prowadzonego na portalu społecznościowym jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku 
reprezentowana przez Kierownika; siedziba: ul. M. N. Mysłowskiego 11, 39-230 Brzostek 

Dana kontaktowe 
Administratora

Administratora reprezentuje Kierownik jednostki z którym można się skontaktować w siedzibie placówki, 
pod nr tel. 14 63 95 980 lub drogą elektroniczną: halasportowa@brzostek.pl 

Dane kontaktowe IOD tel.: 14 68 30 376 w. 22 , e-mail: iodcuw@brzostek.pl

Cele przetwarzania i podstawa 
prawna

Podstawowym celem przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest prowadzenie fanpage’a pod nazwą  Hala 
Widowiskowo Sportowa w Brzostku  na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych 
przez Facebook Ireland Ltd.- w celu administrowania Fanpage lub Grupą, komunikowania się z Tobą, wchodzenia w 
 interakcje, kierowania do Ciebie treści promocyjnych i tworzenie społeczności Grypy/ Fanpeag’e. Prowadzenie Fanpage’a 
odbywa się zgodnie z regulaminem świadczenia usługi dostarczanej przez usługodawcę. 
Dodatkowo Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach promocyjnych i informacyjnych, tj., w celu promowania 
wydarzeń organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku  
Prowadzone przez Administratora przetwarzanie odbywa się na podstawie: 

– art. 6 ust. 1 lit a RODO, (tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 
jednym lub większej liczbie określonych celów);  

Dobrowolnie decydujesz się na polubienie FanPage’a lub dołączenie do grupy. Zasady panujące w Grupie lub na Fanpage 
ustalane są przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym FACEBOOK wynikają z 
regulaminów  FB. W każdej chwili możesz przestać obserwować FanPage lub zrezygnować z uczestnictwa w Grupie. Nie 
będą Ci się jednak wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące od Administratora, a które są związane z grupą/ Fanpage. 
ADO widzi Twoje dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu 
jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i 
na warunkach zawartych w regulaminach.

Odbiorcy danych Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 
a) Facebook Ireland Ltd. na zasadach określonych przez portal, niepodlegających zmianie dotyczących przetwa-

rzania danych (dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/update  
b) podwykonawcom –  czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy 

umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu podmiotom świadczącym na naszą rzecz 
usługi wsparcia IT dla fanpage’a; 

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

d) Facebook Ireland przekazuje dane osobowe użytkowników swojej aplikacji, w tym fanpage prowadzonego 
przez administratora, do USA na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul 
umownych. Poprzednio transfer był realizowany na podstawie postanowień "Tarczy prywatności" zostały uchy-
lone wyrokiem TSUE w sprawie C-311/18 - Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland i Ma-
ximillian Schrems, stwierdzającym, że nie dają one wystarczającej ochrony obywatelom UE, w związku z nie-
ograniczoną możliwością dostępu do tych danych przez rząd USA.

Kategorie przetwarzanych 
danych osobowych 

Poprzez funkcjonowanie naszego 
fanpage’a zbieramy 
i przetwarzamy następujące 
rodzaje danych osobowych: 

Identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, który nie jest przez nas weryfikowany w celu potwier-
dzenia prawdziwości danych);  
− podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym 

profilu na portalu społecznościowym Facebook; 
− adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika 
− inne dane w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym 

Facebook; 
− zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek); 
− inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie 

zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne; 
− treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy do-

wiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicz-
nościami naszej korespondencji); 

− anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insi-
ghts” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Face-
book, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzal-
ny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, 
a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.

Okres przechowywania danych Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia 
aktywności będą przetwarzane przez czas prowadzenia Fanpega lub Grupy na podstawie zgody oraz w celu prawnie 
uzasadnionych celów ADO tj. promocja OSIR i podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka; 
Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą 
przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata. 
Informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpo-
wiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy, a w przypadku informacji, które posiadamy w ramach 
udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora 
LUB do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu gdy przetwarzanie odbywa się dla celów statystycznych, a 
sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.
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Państwa dane osobowe oraz dane Waszego dziecka udostępniane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
którą wyraziliście Państwo przed uczestnictwem w wydarzaniu sportowym.

Prawa podmiotów danych Posiada Pani/Pan prawo do: 
− dostępu do treści swoich danych i uzyskania ich kopii 
− sprostowania, 
− ograniczenia przetwarzania, 
− przenoszenia danych 
− wniesienie sprzeciwu 
− usunięcia danych  
− cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie 
Ważne, aby zapamiętać, że: cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Realizacja praw na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO.

Prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Informacja o dowolności lub 
obowiązku podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage 
lub pozostawiania komentarzy.

Informacje o źródle danych Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Państwa publicznego profilu i wpisów na fanpage’u na platformie 
internetowej Facebook. 

Przekazanie danych 
osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej

Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka.

Zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji

Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane przetwarza zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 
będących wynikiem profilowania.  


