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KLAUZULA INFORMACYJNA - FANPAGE NA PORTALU FACEBOOK 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 - dalej „RODO”) 

informujemy, że: 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie z siedzibą pod 

adresem ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów, NIP 8191562982 - reprezentowane przez Dyrektora Wiesława Chlipałę   

(tel. 17 276 85 60, e-mail: administracja@cstr.pl). 

 

Dane Inspektora ochrony danych – Iwona Rokita, e-mail: iodo@cstr.pl. 

 

Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.  

Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane 

przez Facebook.  

Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowania wpisów czy 

treści przez nas udostępnionych oraz komunikacji. 

Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem 

Facebook.  

 

W związku z prowadzeniem przez nas fanpage’a przetwarzamy dane osobowe: 

1. osób, które dokonały subskrypcji poprzez kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuj”, 

2. osób, które zareagowały na publikowane przez nas posty lub opublikowały komentarz, 

3. osób, które przesłały do nas zapytanie, 

4. osób odwiedzających nasz fanpage. 

 

Kategorie danych  

Przetwarzaniu podlegają dane, które opublikowali Państwo na swoim profilu. Dodatkowo, Facebook Ireland Ltd. udostępnia 

nam informacje dotyczące wyświetlania naszych postów, ich zasięgów, liczby interakcji czy danych demograficznych 

naszych obserwujących. Informacje te mają charakter statystyczny, jednak tworzone są w oparciu o obserwacje czynione 

przez Facebook Ireland Ltd. w odniesieniu do Państwa zachowań na naszym fanpage’u. 

 

Cele, podstawy prawne przetwarzania danych 

Dane osobowe przetwarzamy w celu: 

1. informowania o naszej działalności, 

2. publikowania postów na fanpage’u, 

3. prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami, 

4. udzielania odpowiedzi na wiadomości. 

Jeżeli powyższe cele są powiązane i realizowane zgodnie z zadaniami wynikającymi z naszego Statutu dane przetwarzamy 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym). W innych przypadkach 

podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes polegający na udzielaniu 

odpowiedzi na wiadomości i komentarze użytkowników. Dane mogą być także przetwarzane w celu realizacji obowiązków, 

które nakładają na nas przepisy prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

Okres przechowywania danych 

Okres przechowywania danych może być różny w zależności od celu i podstawy przetwarzania. I tak: 

1. dane przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzane będą do czasu 

skutecznego wniesienia przez Państwa sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania,  

2. dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – przez okres wynikający 

z tych przepisów, 

3. dane statystyczne będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata. 

Proszę pamiętać, że w każdej chwili mogą Państwo przestać obserwować nasz fanpage, jak również usunąć opublikowane 

przez siebie komentarze. 
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Informacja o dobrowolności/obowiązku podania danych  

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu Facebook jest nieodłącznie związane  

z subskrypcją fanpage’a, komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wysłaniem do nas wiadomości. W przypadku 

przeglądania fanpage’a przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne zbierane są automatycznie przez Facebook 

Ireland Ltd. 

 

Odbiorcy danych  

W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage’a,  

o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne. Dane mogą 

zostać udostępnione organom władzy publicznej, jeśli taki obowiązek spoczywał będzie na nas w świetle obowiązujących 

przepisów prawa. 

 

Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu 

i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie 

wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności 

lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

 

Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO  przysługuje Państwu prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mamy zastosować na adres 

e-mail Inspektora ochrony danych: iodo@cstr.pl. 

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt - ul. 

Stawki 2,00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; tel. 22 531 03 00). 

 

Przekazywanie danych do państw trzecich 

We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar 

Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Specyfika działania Facebook’a i jego międzynarodowy charakter 

powodują jednak, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas).  

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Informujemy, że nie podejmujemy  decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane. 
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