
Informacja przeznaczona jest w szczególności dla osób, które dokonały subskrypcji fanpage’a 
poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub też opublikowały swój komentarz pod 

którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u. 

I. Administrator danych 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej przy al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański. Z administratorem 
można się skontaktować:  

• poprzez pocztę elektroniczną pod adresem sekretariat@mops.starogard.pl, 

• telefonicznie +48 58 562 44 58, 

• listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować:  

• poprzez pocztę elektroniczną pod adresem iod.jednostki@um.starogard.pl, 

• listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych przez administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych. 

II. Informacje ogólne 
1. Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które zostały zawarte w 

regulaminie serwisu społecznościowego Facebook. 
2. Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego 

użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook Inc. 
3. Administrujemy Państwa danymi tylko i wyłącznie na potrzeby informowania i 

promocji wydarzeń realizowanych przez Dzienny Domu Pobytu Senior+, a także w 
celu komunikacji z Państwem w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz 
treści przez nas udostępnionych. 

4. Państwa aktywność, związana z korzystaniem z naszego fanpage’a, nie jest 
archiwizowana przez nas poza serwisem społecznościowym Facebook. 

5. Nie mamy wpływu ani kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca serwisu 
społecznościowego Facebook i jak je przetwarza. 

6. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych, 
stosowanych plików umożliwiających śledzenie Państwa aktywności, dalszego 
przetwarzania danych osobowych przez podmioty współpracujące z Facebook Inc., 
przysługujących Państwu praw, opcji ustawień ochrony prywatności, mogą Państwo 
zapoznać się z zasadami dotyczącymi danych opublikowanymi przez Facebook Inc. 
na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/update. 

III. Zakres danych osobowych 
W związku z prowadzeniem fanpage’a, przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych 
osobowych: 

1. identyfikator użytkownika serwisu społecznościowego Facebook (zazwyczaj 
zawierający imię i nazwisko) oraz inne dane identyfikacyjne, które nie są przez nas w 
jakikolwiek sposób weryfikowane w celu potwierdzenia ich prawdziwości, 

2. zdjęcie profilowe, dzięki któremu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa 
wizerunek oraz inne zdjęcia, które również mogą przedstawiać wizerunek, a wynikają 
z relacji fanpage – użytkownik, 

3. inne dane w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu w serwisie 
społecznościowym Facebook, 

4. treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację 
Messenger, jeśli została wykorzystana do komunikacji z nami, 

5. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage, dostępne za 
pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebook, stosownie do 
niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu społecznościowego 
Facebook oraz gromadzone dzięki plikom śledzącym aktywność użytkowników 
serwisu. 



IV. Cel przetwarzania danych osobowych 

Prowadzenie fanpage`a a zarazem przetwarzanie Państwa danych osobowych służy 
informowaniu i promowaniu wydarzeń związanych z działalnością Administratora. Dane 
osobowe są także przetwarzane w celu komunikacji z Państwem za pośrednictwem 
dostępnych funkcjonalności Facebooka. 

V. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*. 

VI. Odbiorcy danych 

Dostęp do Państwa danych ma właściciel serwisu społecznościowego Facebook, na 
niepodlegających zmianie w/w zasadach dotyczących danych. Jednocześnie informujemy, że 
nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z 
zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach Facebook Inc. 
Podmiot ten może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Facebook Inc. wykorzystuje typowe klauzule umowne zatwierdzone przez 
Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających 
odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych 
przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i 
pozostałych krajów.. 

VII. Okres przechowywania danych osobowych 

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
wskazanych celów lub do czasu skutecznego złożenia przez Państwa sprzeciwu 
wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. 

2. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook Inc. takie jak historia wpisów, 
historia aktywności w serwisie i aplikacjach z nim powiązanych podlegają retencji na 
zasadach określonych regulaminem serwisu społecznościowego Facebook. 

3. Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą 
funkcji „Facebook Insights”, będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych 
w serwisie Facebook, wynoszący 2 lata. 

II. Informacja o przysługujących prawach 
1. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje 

Państwu: 

• prawo dostępu do treści swoich danych, 

• prawo do poprawiania swoich danych, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

• prawo do usunięcia swoich danych, 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

2. Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać, kontaktując się z nami w sposób 
określony w punkcie I. 

3. Państwa dane osobowe nie będą służyły do działań polegających na 
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

VIII. Skarga do organu nadzorczego 

W przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza 
przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
zarówno w Polsce (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 
Warszawa; infolinia pod nr telefonu: 606950000), jak i w państwie członkowskim UE 
właściwym dla swojego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia. 

https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en


IX. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich niepodania 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie 
brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy pod publikowanymi 
przez nas informacjami. 

* Rozporządzenie 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). 

 


