Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez ALTO sp. z
o.o. sp.k. w zakresie korzystania z fanpage’a
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2.

3.

4.

5.

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”),
Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, iż:
Administratorem Danych Osobowych jest ALTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa z siedzibą w Osielsku 86-031, przy ul. Szosa Gdańska 19, tel. +48 52 50
65 709.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD).
W celu skorzystania z któregokolwiek z Pani/Pana uprawnień lub aby dowiedzieć się więcej na
temat szczegółów ich wykonywania, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Danych
Osobowych pod adresem e-mail: odo@alto.org.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie fanpage’a na portalu
społecznościowym Facebook na zasadach i warunkach określonych przez Facebook Ireland
Ltd.; informowanie użytkowników portalu Facebook o działalności placówki, bieżąca
aktualizacja treści powiązanych z prowadzoną działalnością; badanie opinii o prowadzonej
działalności oraz jakości świadczonych usług.
Przetwarzanie danych odbywa się z uwagi na niezbędność ich przetwarzania do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, z
wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych
osobowych.
Kategorie przetwarzania danych osobowych:
Administrator w ramach funkcjonowania fanpage’a na portalu Facebook przetwarza dane
osobowe osób, które obserwują lub polubiły fanpage, a także osób, które opublikowały swój
komentarz, reakcję lub opinię, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u
lub w innym miejscu fanpage'a.
Wśród kategorii przetwarzanych danych znajdują się: identyfikator osoby pod którym
funkcjonuje ona na portalu Facebook (tj. najczęściej imię i nazwisko), udostępniane przez
Państwa na Państwa profilu na portalu Facebook dane (w tym zdjęcia profilowe i inne
widoczne dla innych użytkowników portalu Facebook zdjęcia oraz wpisy), treść Państwa
komentarzy, anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a,
dostępne za pomocą funkcji udostępnionych przez portal Facebook stosownie do
niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki
„plikom cookies”.
Informuję, że umieszczanie przez Państwa wpisów i zdjęć pod wpisami opublikowanymi
przez Placówkę na fanpage’u jest z Państwa strony dobrowolne. Imię i nazwisko lub inny
identyfikator osoby korzystającej z fanpage’a nie są przez nas w jakikolwiek sposób
weryfikowane w celu potwierdzenia prawdziwości danych.
6. Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom przetwarzającym
dane osobowe na zlecenie Administratora. W przypadku podmiotu jakim jest Facebook
Ireland Ltd. -przetwarzanie odbywa się na określonych przez portal Facebook,
niepodlegających zmianie zasadach dotyczących przetwarzania danych (dostępnych pod

adresem: https://www.facebook.com/about/privacy). Ponadto dane mogą być udostępniane
podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem systemów informatycznych oraz serwisów
internetowych, a także podmiotom wspierającym działania marketingowe Placówki, w tym
świadczącym usługi z zakresu obsługi fanpage’a w mediach społecznościowych, jednakże
wyłącznie w odpowiednim zakresie i na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania
danych osobowych z nimi zawartych, co zapewnia bezpieczeństwo Państwa danych.
7. Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem naszego fanpage’a Facebook przetwarzać
będziemy do czasu wniesienia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu wobec ich
przetwarzania.
8. Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO):
a) prawo dostępu do danych, w tym prawo uzyskania kopii danych osobowych
podlegających przetwarzaniu,
b) prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia,
c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania,
e) obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o
ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać
niewspółmiernie dużego wysiłku,
f) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda
wyrażona na podstawie przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania
takiej zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano
przed jej wycofaniem;
g) prawo do przenoszenia danych osobowych,
h) prawo do niepodlegania zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowaniu,
i) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych nie
prowadzi do uniemożliwienia korzystania z fanpage'a, jednak dostęp do niektórych
funkcjonalności fanpage'a, takich jak np. obserwowanie go, dodawanie reakcji, komentarzy
oraz opinii jest jednak uwarunkowany podaniem tych danych.
10.
Przekazywanie
danych
osobowych
do
Państw
Trzecich:
Z uwagi na fakt, że usługi świadczone przez Facebook mają zasięg globalny, w związku z
ich realizacją może dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego na określonych przez portal Facebook, niepodlegających zmianie
zasadach
dotyczących
transferu
danych
(dostępnych
pod
adresem: https://www.facebook.com/about/privacy).
11.
Zautomatyzowane
przetwarzanie,
w
tym
profilowanie:
ALTO sp. z o.o. sp.k. nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w
tym w formie profilowania).

