INFORMACJA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PORTALU FACEBOOK
PRZEZ ALEKSANDRĘ SOBCZYK-SMERECZYŃSKĄ

I.

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych jest Aleksandra Sobczyk-Smereczyńska, tj. osoba fizyczna
prowadząca w ramach działalności gospodarczej Instytut Medycyny Estetycznej i Anti – Aging,
posiadająca nr NIP 7542936871, adres do doręczeń: ul. Bajkowa 1C, 45-940 Opole, dalej jako:
Administrator.
Niniejsza informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych przy pomocy fanpage’a Administratora
prowadzonego pod adresem https://www.facebook.com/medycyna.estetyczna.w.opolu/ (dalej jako:
Fanpage) na portalu społecznościowym Facebook.
Administrator informuje, że administratorem Państwa danych osobowych jest również Facebook Ireland
Ltd., z którym zawarli Państwo umowę w celu korzystania z portalu społecznościowego Facebook.

II.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w związku z funkcjonowaniem Fanpage’a:



w oparciu o zgodę w celu udostępniania postów osobom obserwującym Fanpage (rozpoczęcie
obserwowania Fanpage’a przy pomocy odpowiednich funkcjonalności portalu społecznościowego
Facebook oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w tym celu) [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO];



w oparciu o wyraźną zgodę w zakresie danych, o których mowa w art. 9 RODO, w szczególności
danych dotyczących zdrowia i seksualności [art. 9 ust. 2 lit. a) RODO];



w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Administratora, to
jest w celu realizacji działań marketingowych polegających na informowaniu o Administratorze oraz
jego usługach za pomocą Fanpage’a, w tym poprzez udostępnianie Państwu postów [art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO];



w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Administratora, to
jest w celu realizacji działań marketingowych polegających na prowadzeniu konkursów [art. 6 ust. 1
lit. f) RODO];



w celu udzielaniu odpowiedzi na prywatne wiadomości przesyłane za pomocą Fanpage’a, w takim
przypadku podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażona w sposób wyraźny lub
dorozumiany poprzez wysłanie prywatnej wiadomości Administratorowi (rozpoczęcie przez Państwa
komunikacji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi) [art. 6
ust. 1 lit. a) RODO];



w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, to
jest w celu prowadzenia dyskusji w ramach postów umieszczanych na Fanpage’u, w ramach portalu
społecznościowego Facebook lub na witrynach internetowych umożliwiających dyskusję za pomocy
kont założonych na portalu internetowym Facebook, [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];



w celu uzyskiwania danych statystycznych - Administrator może pozyskiwać od Facebook Ireland Ltd.
dane statystyczne dotyczące Fanpage’a, są one tworzone na podstawie monitorowania Państwa
aktywności na Fanpage’u przez Facebook Ireland Ltd., w takiej sytuacji prawnie uzasadniony interes
realizowany przez Administratora to analiza danych statystycznych dotyczących Fanpage’a [art. 6 ust.
1 lit. f) RODO].

III.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku konkursu podanie danych jest niezbędne w celu
wzięcia udziału w konkursie, a ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w konkursie lub kontakt z
Państwem. W przypadku jakichkolwiek form komunikacji z Administratorem przy pomocy Facebooka
Administratorowi zostaną automatycznie udostępnione Państwa dane wskazane w określeniu konta (imię,
nazwisko lub pseudonim, a także zdjęcie oraz inne informacje ogólnodostępne).

IV.

ODBIORCY DANYCH

W związku z tym, że Państwa aktywność odbywa się w ramach portalu Facebook, Państwa dane osobowe
mogą być udostępnianie operatorowi Facebooka oraz podmiotom z jego z grupy. Umieszczane przez
Państwa publicznie treści na Fanpage’u będą dostępne dla innych użytkowników Facebooka i będą
publikowane z wykorzystaniem Państwa imienia i nazwiska bądź pseudonimu, a także zdjęcia. W
przypadku wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Administratora, Państwa imię i nazwisko
bądź pseudonim zostaną opublikowane na Fanpage’u, jeżeli zostaną Państwo wybrani jako laureaci
konkursu. Wówczas dostęp do tych danych uzyskają inni użytkownicy Facebooka.

V.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Mając na względzie powiązania podmiotowe między Facebook Ireland Ltd. a innymi spółkami (np.
Facebook Inc.), Administrator informuje, że dane osobowe udostępniane przez Państwa na Fanpage’u lub
podczas kontaktowania się z Administratorem za pomocą portalu Facebook mogą być przekazywane poza
Europejski Obszar Gospodarczy. Gwarancją zgodnego z prawem przetwarzania danych przez takie
podmioty spoza EOG jest m.in. przestrzeganie postanowień porozumienia nazywanego Privacy Shield
(Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę
Prywatności UE-USA).
Treść postanowień Privacy Shield znajdą Państwo tutaj:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=NL

VI.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Co do zasady Państwa dane będą przetwarzane przez czas obserwowania przez Państwa Fanpage’a. W
każdej chwili mogą Państwo usunąć własne komentarze oraz mogą Państwo przestać obserwować Fanpage.
Mogą Państwo również zrezygnować z posiadania konta na portalu społecznościowym Facebook.
W przypadku kontaktowania się przez Państwa z Administratorem poprzez Facebooka, dane osobowe będą
przetwarzane przez czas niezbędny do prowadzenia korespondencji lub do rozwiązania celu jej
prowadzenia. Jeżeli podanie przez Państwa danych osobowych wiązało się z istnieniem albo powstaniem
roszczeń lub zobowiązań po stronie Administratora, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu
przedawnienia ewentualnych roszczeń, chyba że wystąpi inna podstawa przetwarzania.
Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody, chyba
że wystąpi inna podstawa przetwarzania.

VII.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) RODO, tj. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów,
realizowanych przez Administratora.

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu
bezpośredniego.
Udzielone przez Państwa zgody można cofnąć w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Powyższe uprawnienia można zrealizować, zgłaszając je w szczególności na podany wyżej adres
Administratora lub poprzez e-mail na adres: kontakt@imeiaa.pl
Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

