Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających fanpage Facebook
GOK Piaski
Informacja dedykowana jest w szczególności osobom, które:
- odwiedzają nasz fanpage,
- wysłały do nas zapytanie poprzez prywatną wiadomość,
- dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
- opublikowały komentarz pod postem zamieszczonym na fanpage’u
I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury mający swoją siedzibę przy ul.
Strzeleckiej 4, 63-820 Piaski, reprezentowany przez Dyrektora GOK. Z administratorem można
skontaktować się pisząc na adres jego siedziby lub dzwoniąc pod nr (65) 5719071.
II. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzamy dane, które Państwo opublikowali na swoim profilu, w szczególności imię i nazwisko,
zdjęcia profilowe, inne zdjęcia, które umieszczają Państwo pod naszymi postami, treści komentarzy
oraz wiadomości wysyłanych do nas. Ponadto 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 Państwa zachowań na naszym
fanpage’u.
III. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
- publikowana postów na fanpage’u,
- informowania o działalności, którą prowadzimy,
- promowania różnych wydarzeń, które organizujemy i w których jesteśmy uczestnikami,
- promowania osiągnięć i umiejętności naszych podopiecznych,
- kontaktu,
- statystycznym.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody udzielonej wraz
z wejściem na fanpage, a także mogą być przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Państwa
na osobnym formularzu. Gminny Ośrodek Kultury przetwarza dane również na podstawie art. 6 ust. 1
lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
IV. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, które są uprawnione do otrzymania danych
na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcą Państwa danych jest również właściciel
portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych,
dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy
V. Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane, które posiadamy w wiadomościach prywatnych, są przechowywane do czasu wniesienia
przez Państwa sprzeciwu na dalsze przetwarzanie takich danych lub do chwili usunięcia przez Państwa
swojego profilu na Facebooku. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych
przez Państwa komentarzy, są one dostępne na naszym fanpage’u do czasu usunięcia ich przez autora.

Gromadzone przez Facebook Państwa dane osobowe, tj. historia wpisów, historia aktywności w
aplikacji Messenger podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.
VI. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługują Państwu
następujące prawa:
- prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania danych,
- prawo do usunięcia danych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzą Państwo,
że Administrator przetwarzając dane osobowe narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Skargę na niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych można kierować na adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać pisząc na adres: Urząd Gminy Piaski, ul. 6 Stycznia 1,
63-820 Piaski lub wysyłając wiadomość mailową na adres: k.kedzia@piaski-wlkp.pl

VII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy,
EOG) ani do organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu
danych w ramach serwisu Facebook (nie jest to zależne od nas).
Podstawą takiego transferu są stosowane przez Facebook Ireland Ltd. standardowe klauzule umowne
zatwierdzone przez Komisję Europejską, zaś w przypadku transferu na teren USA – Decyzja
Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. wprowadzająca Tarczę Prywatności (tzw.
Privacy Shield). W dniu 16 lipca 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok
uznający za „nieważną” decyzję Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku w
sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez UE-USA Tarcza Prywatności.
VIII. W toku przetwarzania nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.
IX. Dobrowolność podania danych osobowych i konsekwencje ich nie podania
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak
możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy.

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Ltd.
I. Informacje ogólne dotyczące współadministrowania danymi osobowymi
Administrator i Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia)
są wspólnymi administratorami Państwa danych zgodnie z artykułem 26 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu świadczenia statystyk aktywności
użytkowników Fanpage Administratora.
II. Zakres odpowiedzialności współadministratorów
1. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Państwa danych we wskazanych
celach:
•
•
•
•

posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony,
zapewnienie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia
bezpieczeństwa Państwa danych,
obsługa praw osób, których dane dotyczą,
zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadomienie osób, których dotyczyło
naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych

2. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Państwa danych:
•
•

posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk,
zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora
celów przetwarzania

III. Informacja dotycząca statystyk strony osób, których dane dotyczą
Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których
dane dotyczą (art. 26 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), za pośrednictwem danych
zawartych w informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
IV. Wskazanie organu nadzorczego
Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds.
ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w
stosownych przypadkach).
V. Odesłanie do szczegółów
współadministratorów

dotyczących

zasad

przetwarzania

danych

przez

Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na
stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Zasady przetwarzania
Państwa danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne pod adresem:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

