
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 w serwisie Facebook

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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  (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

udostępniamy  informuje  o  przetwarzaniu  danych  osobowych  w  ramach  prowadzonej  strony  na  portalu

społecznościowym Facebook:

Administrator danych

Administratorem Pani/a danych osobowych oraz danych osobowych dzieci w ramach serwisu Facebook jest

Przedszkole nr 2 w Bielsku-Białej, ul. Bolesława Krzywoustego 3. Kontakt mailowy: pm2@cuw.bielsko-biala.pl.    

Informacje o zasadach przetwarzania danych w serwisie oraz możliwości skorzystania z praw przysługujących na

mocy przepisów RODO zostały wskazane w „Zasadach dotyczących danych”:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

W  zakresie  gromadzonych  statystyk  Facebook  i  Administrator  strony  wspólnie  ustalają  cele  i  sposoby

przetwarzania na podstawie współadministrowania. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień

pomiędzy administratorami są dostępne na stronie:

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

Inspektor Ochrony danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w

następujący sposób:

a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@projektbdo.pl

b) telefonicznie: +48 502 173 951

c) pisemnie na adres siedziby Administratora 

Zakres przetwarzanych danych

Do podstawowych danych przetwarzanych w ramach serwisu należą wizerunek, nazwa profilu, imię i nazwisko,

publiczne dane udostępnione w profilu, treści komentarzy, reakcje (polubienia), dane statystyczne uzyskane na

podstawie aktywności użytkowników.

W ramach serwisu Facebook przetwarzane są dane osób, które: 

a) dokonały subskrypcji na stronie poprzez klikniecie ikony „lubię to”, „obserwuj”, „udostępnij”;

b) opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na stronie;

c) wyraziły zgodę na zamieszczenie swojego wizerunku lub innych danych osobowych na stronie.

Cele i podstawa prawna przetwarzania 

Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celach  promocyjnych  i  informacyjnych  w  tym,  promocji   wydarzeń

organizowanych  przez  Przedszkole  oraz  w  celu  komunikacji  z  Państwem  przy  wykorzystaniu  narzędzi

dostarczonych  przez  Facebook  m.in.  komunikator  Messenger.  Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  jest

wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

oświatowe oraz dobrowolnie wyrażona zgoda m.in. na zamieszczenie wizerunku w serwisie.    

Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkowników strony będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego

zostały zebrane, w szczególności: 

a) informacje zawarte w komentarzach użytkowników będą dostępne do czasu usunięcia ich przez autora;

https://www.facebook.com/privacy/explanation
mailto:iod@projektbdo.pl
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum


b) dane przetwarzane na podstawie zgody do momentu jej wycofania;

c) dane  gromadzone  przez  Facebook,  jak  historia  wpisów,  historia  aktywności  na  zasadach  określonych w

regulaminie Facebooka;

d) dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających stronę będą przetwarzane przez czas dostępności tych

danych w serwisie Facebook. 

Odbiorcy danych

Pani/a dane osobowe oraz dane osobowe dzieci zostaną udostępnione innym odbiorcom w związku z publikacją

danych w materiałach promocyjnych oraz mediach społecznościowych Administratora. Odbiorcą Pani/a danych

oraz  danych  dzieci  będzie  Facebook  Ireland  Limited  (4  Grand  Canal  Square,  Dublin,  Irlandia  Dublin  2).  

W związku z  przekazaniem danych  do Facebook Ireland Pani/a  dane  osobowe oraz  dane dzieci  mogą  być

udostępniane partnerom Facebooka, w tym transferowane do USA na podstawie zatwierdzonych przez Komisję

Europejską standardowych klauzul umownych. 

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

Każdej osobie przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych

osobowych narusza przepisy RODO. 

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych oraz danych osobowych dzieci jest dobrowolne. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/  Pana  dane  osobowe  oraz  dane  osobowe  dzieci  nie  będą  przez  Administratora  podlegały

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


