
 
               

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
W PORTALU FACEBOOK 

W związku z Ustawą o ochronie danych osobowych i przepisach tzw. RODO przedstawiamy poniżej kilka przydatnych informacji dotyczących ochrony i przetwarzania 

danych osobowych w związku z korzystaniem z fanpage’a Facebook.  

Kto jest 
administratorem 
danych osobowych? 

Informacje zawarte na Pana/i profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.  

My jako Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego z siedzibą w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 114 oraz Samodzielne Koło 

Terenowe nr 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 114, 61-670 Poznań administrujemy Pana/i dane tylko 

i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas 

działalności oraz treści przez nas udostępnionych.  

Z Administratorem można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na podany powyżej adres lub za pomocą e-mail: sekretariat@społecznadwojka.pl.  

Z kim można się 
kontaktować w 
sprawie przetwarzania 
danych osobowych? 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych możecie kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.  

Kontakt: e-mail:  ido@spolecznadwojka.pl 

 

Czyje dane są 
przetwarzane i jakie 
kategorie danych są 
przetwarzane? 

Przetwarzane są dane: 

1. osób, które dokonały subskrypcji poprzez kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuj”, 

2. osób, które zareagowały na publikowane przez nas posty lub opublikowały komentarz, 

3. osób, które przesłały do nas zapytanie poprzez prywatną wiadomość, 

4. osób odwiedzających nasz fanpage. 

Przetwarzaniu podlegają dane, które zostały opublikowane przez Pana/Panią na swoim profilu, w szczególności: 

1. identyfikator Facebooka tj. imię i nazwisko,  

2. zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Pana/Pani wizerunek) lub inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać 
wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne, 

3. treść komentarzy i treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o adresie e-mail, numerze telefonu 
oraz opisu, który zawarliście Państwo w związku z okolicznościami naszej korespondencji). 

Dodatkowo, Facebook Ireland Ltd. udostępnia nam informacje dotyczące wyświetlania naszych postów, ich zasięgów, liczby interakcji czy danych 
demograficznych naszych obserwujących. Informacje te mają charakter statystyczny, jednak tworzone są w oparciu   o obserwacje czynione przez Facebook 
Ireland Ltd. w odniesieniu do Pana/Pani zachowania na naszym fanpage’u. 

Aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook. 

 Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać 
informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania 
i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, 
mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy:  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, 
USA https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation. 

W jakim celu i na 
jakiej podstawie 
przetwarzamy dane? 

 

Dane osobowe przetwarzamy w celu: 

publikowania postów na fanpage’u, prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami, informowania o naszej działalności i naszych usługach, tj.                    
w celu marketingowym, statystycznym (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników fanpage’a), w celu komunikacji za pośrednictwem 
dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości).   

We wszystkich opisanych powyżej przypadkach podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Szkoły, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.   

Czy podanie danych 
jest obowiązkowe? 

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu Facebook jest nieodłącznie związane z subskrypcją fanpage’a, 
komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wysłaniem do nas prywatnej wiadomości. 

W przypadku przeglądania fanpage’a przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne zbierane są automatycznie przez Facebook Ireland Ltd. 

Komu będziemy 
udostępniać dane 
osobowe? 

a) 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 fanpagea, 
b) Podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
c) Właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook 
dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.  

Jak długo dane będą 
przetwarzane? 

 

1. Dane przetwarzane w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes przetwarzane będą do czasu skutecznego wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu 
lub ustania celu przetwarzania (za wyjątkiem danych statystycznych, do których dostęp mamy przez okres 2 lat); 

2. Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – przez okres wynikających z tych przepisów. 

Przypominamy, że w każdej chwili możecie Państwo przestać obserwować nasz fanpage, jak również usunąć opublikowane przez siebie komentarze. 

Jakie prawa Ci 
przysługują? 

 

Prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do usunięcia danych, 
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, może być 
realizowane gdy: zaistnieje szczególna sytuacja odnosząca się do Pana/Pani (uzasadniająca ten sprzeciw), a Państwa dane przetwarzamy na podstawie 
naszego prawie uzasadnionego interesu.  Z praw można skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na adres: ido@spolecznadwojka.pl 

Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, w każdej chwili możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

Czy będziemy 
przekazywać dane 
osobowe do państw 
trzecich lub do 
organizacji 
międzynarodowych? 

My nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych 
w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie 
wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła 
odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. 

Czy w toku przetwarzania 
dochodzić będzie do 
zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji? 

W toku przetwarzania nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 


