
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH (Facebook)  
 
1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ( RODO) z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Popowie Głowieńskim jest współadministratorem danych osobowych ( razem z Facebookiem) 
użytkowników którzy: 

- dokonali subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” 
- opublikowali swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u 

 
2. Przetwarzamy dane osobowe określone w pkt 1 w następujących celach: 

- w celu prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na 
zasadach określonych przez Facebook Inc.; 
- dla realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. 
RODO) tj. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek 
prawnej potrzeby wykazania faktów; w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony 
przed roszczeniami; w celach analitycznych; w celu badania satysfakcji dzieci i rodziców i 
reagowania na sugestie 

 
3. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane: 

 - podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko, nick) w zakresie opublikowanym przez 
Ciepie na Twoim własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook; 
 - dane opublikowane przez Użytkownika na profilu Facebook. 

 
4. Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe wyłącznie właścicielowi portalu 
społecznościowym Facebook, tj. Facebook Inc. i tylko w zakresie, jaki wynika z konieczności 
zapewnienia funkcjonowania fanpage’a na portalu Facebook. 
 
5. Poza przypadkiem opisanym w pkt. 4 , administrator danych osobowych nie przekazuje danych 
poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 
6. Okres przechowywania danych - Twoje podstawowe dane Administrator przechowuje dla potrzeb 
utrzymania kontaktów do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub 
sami ustalimy, że się zdezaktualizowały. Facebook Inc może przechowywać dane według innych 
zasad. 
 
7.  Przysługują Ci następujące prawa: 

a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) Prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych; 
c) Prawo do usunięcia danych; 
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych ;  
e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
f) Prawo do przenoszenia danych 
g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 
8. Twoje dane uzyskaliśmy od firmy Facebook Inc. oraz z twojego publicznego profilu na 
platformie internetowej Facebook. 
 


