
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PLATFORMY FACEBOOK 

 

Zawarte niżej informacje, zgodnie z zasadą przejrzystości przetwarzania danych, wyrażoną w art. 5 ust. 

1 lit. a RODO, zgodnie z wymaganiami art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zostały zapisane dla Użytkowników 

Facebooka, a w szczególności dla fanów naszego fanpage’a „Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza 

w Gorenicach” (dalej „fanpage”), w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych 

osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które przysługują Użytkownikom.  

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych 

osobowych jest Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Gorenicach. 

1. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się 

we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: 

sp_gorenice@op.pl.  

2. Administrator danych przetwarza dane osobowe osób, które dokonały subskrypcji fanpage’a 

poprzez zaznaczenie ikony „Lubię to!” lub „Obserwuj”, a także tych, które opublikowały swój 

komentarz pod postem zamieszczonym na fanpage’u.  

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia fanpage’a na portalu społecznościowym 

Facebook, na warunkach oraz zasadach określonych przez Facebook Inc., na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. f RODO. 

4. Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na 

naszym profilu Szkoły Podstawowej. 

5. Szkoła Podstawowa administruje danymi tylko i wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na pytania, 

komentowania wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej 

działalności. Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane do czasu 

osiągnięcia celu, dla którego zostały pozyskane, a także przez okres przedawnienia roszczeń 

przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. 

6. Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe: 

a) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z  Administratorem 

danych przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora; 

b) organom władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

c) właścicielowi Facebook’a na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych 

określonych przez Facebook’a dostępnych pod adresem: 

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

7. Zgodnie z RODO osoby, których dane są przetwarzane mają prawo: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej; 

b) sprostowania (poprawienia) swoich danych; 

c) żądania usunięcia swoich danych osobowych; 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych; 



e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych 

narusza przepisy RODO. 

8. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w celu zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 


