Kalisz dnia 10.02.2021r.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
z wykorzystaniem firmowego konta na portalu społecznościowym Facebook

Z uwagi na przepisy, które weszły w życie z dniem 25.05.2018r. na podstawie
Rozporządzenia
z

dnia

27

Parlamentu

kwietnia

2016r.

Europejskiego
w

sprawie

i

Rady

Unii

ochrony osób

Europejskiej
fizycznych

w

2016/679
związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej:
"RODO" w myśl art. 13 ust. 1 RODO uprzejmie informujemy że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych z wykorzystaniem firmowego
konta na portalu społecznościowym Facebook w zakresie:
a) Dopasowywania informacji kontaktowych do identyfikatorów użytkowników
b) Łączenia identyfikatorów użytkowników z danymi zdarzeń np. odwiedziny
naszych witryn
c) Sporządzania analiz i statystyk dotyczących osób odwiedzających nasze witryny
oraz korzystania z oferowanych przez nas usług.
jest Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, ul. Łódzka 19-29, 62-800
Kalisz zwany dalej: „OSRiR”
W zakresie:
d) Wykorzystania wtyczek społecznościowych typu „Lubię to”, „Udostępnij” i in.
e) Wyświetlania reklam właściwym odbiorcom tzw. „Piksel”
f) Śledzenia zdarzeń takich jak używalność multimediów, czy korzystanie z linków
odsyłających
g) Logowania do aplikacji z wykorzystaniem konta na profilu Facebook
są Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2
Ireland, zwany dalej: „Facebook Ireland Ltd. “ oraz OSRiR.

2. W celu zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych przez OSRiR
w zakresie określonym w pkt. 1 lit. a-c został powołany inspektor ochrony danych,
z którym można skontaktować się drogą elektroniczną: adamlyskawka@interia.pl.
W zakresie wskazanym w pkt.1 lit. d-g z inspektorem ochrony danych osobowych
można się skontaktować pod adresem:
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań związanych
z

działalnością

promocyjną

OSRiR

oraz

udostępnianiem

na

profilach

społecznościowych informacji o wydarzeniach w tym także publikacja wizerunku
uczestników wydarzeń. Subskrypcja profilu OSRiR lub dowolnej publikacji
w ramach fanpage OSRiR jest równoznaczne z wyrażeniem zgody w myśl art. 6 ust. 1
lit. a) RODO. W każdej chwili mogą Państwo dokonać zmiany ustawień prywatności.
4. Dane osobowe przetwarzane w zakresie określonym w pkt. 1 lit. a-c są powierzane
Facebook

Ireland

Ltd.

oparciu

w

o

zasady

https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing

dostępne
oraz

pod

innym

adresem:

podmiotom,

z którymi OSRiR zawarł stosowną umowę powierzenia przetwarzania lub osoby te są
upoważnione do przetwarzania tych danych z racji pełnionych obowiązków
w placówce OSRiR. W przypadku przetwarzania danych określonych w pkt. 1 lit. d-g
OSRiR przetwarza dane osobowe w zakresie ich gromadzenia i przekazania Facebook
Ireland

Ltd.

w

oparciu

o

regulamin

dostępny

pod

adresem:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum
Ponadto OSRiR oraz Facebook Ireland Ltd. w ramach realizacji czynności
przetwarzania danych osobowych, bez względu na cel przetwarzania, są uprawnieni
do udostępniania przetwarzanych danych organom publicznym w odniesieniu do
prowadzonych przez nie czynności i postępowań.
5. W przypadku realizacji celu przetwarzania związanego z promocją działalności
OSRiR z wykorzystaniem firmowego konta na portalu społecznościowym z uwagi na
lokalizację serwerów usługodawcy również poza EOG, zachodzi konieczność
przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego. W tym przypadku
udostępnianie

odbywa

się

w

oparciu

o

zasady

opisane

pod

adresem:

https://www.facebook.com/about/privacy.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla
jakiego zostały zebrane. Dalsze postępowanie z danymi opisane jest pod adresem
https://www.facebook.com/about/privacy

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, której dane dotyczą ma prawo do
żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania danych,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Jeśli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą ma prawo do jej cofnięcia
w dowolnym momencie. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez
zmianę ustawień, do którech prowadzi łącze: https://www.facebook.com/settings
8. Jeśli osoba której dane są przetwarzanie przez Administratora uzna, że odbywa się to
niezgodnie z przepisami RODO ma prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
9. Odmowa podania danych osobowych niezbędnych do rejestracji konta na Facebooku
będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z usług takich jak odwiedziny
naszego fanpage. W przypadku dodatkowych danych osobowych mają Państwo
możliwość pominąć szereg informacji związanych z Państwa aktywnością oraz
dostosować ustawienia prywatności.
10. Dane osobowe nie są przetwarzane w celu automatycznego podejmowania decyzji
w tym profilowania.

Mirosław Przybyła
Dyrektor
Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu

