
KLAUZULA INFORMACYJNA 

- przetwarzanie danych na Facebook’u 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że przetwarzamy Twoje dane 

osobowe. Szczegóły znajdziesz poniżej: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest HOLDSAFE GROUP sp. z o.o. sp. k. z siedzibą 

przy ul. Kasztanowej 13 w Przeźmierowie (62-081). 

2. Z Administratorem danych możesz się skontaktować poprzez powyższy adres korespondencyjny 

oraz adres e-mail: rodo@holdsafe.pl 

Pamiętaj, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio 

z przetwarzaniem danych osobowych. 

3. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie: 

a) art. 6 ust.1 lit. a RODO – czyli na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody 

w związku ze skierowaniem do nas zapytania/ polubieniem naszego profilu; 

b) art. 6 ust.1 lit. f RODO - z uwagi, iż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. prowadzenia strony 

fanpage w portalu Facebook, przekazywania tą drogą informacji na temat produktów 

administratora danych osobowych oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń z tym 

związanych. 

W naszym prawnie usprawiedliwionym interesie leży dostarczanie informacji 

o wydarzeniach, które potencjalnie mogą zainteresować Społeczność, promocja naszej 

działalności poszerzanie grona naszych sympatyków a także utrzymywanie kontaktu 

ze wspominaną Społecznością. 

4. Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje 

danych osobowych: 

a) identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas 

w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych); 

b) zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Twój wizerunek); 

c) inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage 

- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Twojej strony dobrowolne; 



d) treść Twoich komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki 

niemu możemy dowiedzieć się o Twoim adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który 

zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji). 

5. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko 

na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. 

6. Twoja aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana poza 

serwisem Facebook. 

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

jednak informujemy, że serwery serwisu Facebook znajdują się w Stanach Zjednoczonych 

Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Jednocześnie 

wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy 

USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych 

w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield 

7. Twoje dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu 

stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu, a ponadto 

do wszystkich informacji o Użytkownikach ma dostęp Facebook a wszystkie interakcje na profilu 

Administratora są widoczne dla jego innych Użytkowników. 

8. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres obserwowania Profilu przez 

Użytkowników, a w uzasadnionych przypadkach przewidzianych odrębnymi przepisami prawa 

nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń. 

9. Przysługuje Ci: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania swoich danych, 

c) prawo do usunięcia danych, 

d) ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

f) prawo do przenoszenia danych. 

10. Wszystkie wymienione w punkcie 9 prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, 

itp.). W przypadku żądań dotyczących wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia. 

11. W sytuacji, gdy uznasz, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO 

posiadasz prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

12. Relacje pomiędzy administratorem, a użytkownikiem Facebook’a są w pełni dobrowolne. 

13. Twoje dane osobowe nie są przez nas profilowane i zostały pozyskane ze źródeł powszechnie 

dostępnych - z portalu Facebook. 


