Polityka prywatności strony Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” na portalu Facebook
I.

Tożsamość Administratora:
Administratorem danych osób korzystających/odwiedzających stronę:
https://www.facebook.com/dpsbudowlani /link do strony/ jest Dom Pomocy Społecznej
„Budowlani” z siedzibą przy ul. Elekcyjnej 6 w Warszawie, a także jako współodpowiedzialny
za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage'ów administrator portalu Facebook
Inc., 1601 S. California Ave, Pało Ałło, CA 94304, USA
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

II. Inspektor ochrony danych:
Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami art. 37
ust. I lit. a 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 (dalej jako „RODO”), z którym można się kontaktować pod adresem:
iod@dpsbudowlani.pl
III. Cel i zakres polityki:
1) Polityka zawiera spis informacji dla użytkowników Facebooka, a w szczególności dla fanów
naszego fanpage'a w zakresie przetwarzania danych osobowych, powodach ich
przetwarzania oraz prawach, które posiadają osoby, których dane dotyczą.
2) Wszelkie działanie naszego fanpage'a jest zgodne z wymogami, które są zawarte
w regulaminie Facebooka.
3) Zastrzegamy, że informacja o przetwarzaniu danych osobowych może ulec zmianie jednak
nie będzie to miało wpływu na zasady bezpieczeństwa i zachowania prywatności
użytkowników Facebooka.
4) Wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego
użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
5) Dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzebny
udzielania przez nas odpowiedzi na Państwa pytania, zapewnienie komunikacji
z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności i treści przez nas
udostępnianych.
IV. Dane osobowe - informacje o przetwarzaniu.
1) Kategorie osób, których dane są przetwarzane:
Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
a) dokonały subskrypcji fanpage'a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj” lub
„Udostępnij”;

b) opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszych
fanpage'ach.

2) Rodzaje danych:
Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage'a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje
danych osobowych:

a) identyfikator Facebooka (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez osobę
posiadającą własny profil na portalu społecznościowym Facebook;
i podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez osobę na własnym
profilu Facebooka, w tym zdjęcia profilowe i inne, które umieszczane są przez Państwa
dobrowolnie pod naszymi postami;
b) treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger
(dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz
opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji);
c) anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za
pomocą funkcji „Facebook Insights", które są gromadzone przez pliki „cookies” na ogólnych
zasadach i warunkach korzystania z serwisu określonych przez portal Faceebook.
Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na
potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
3) Podstawy prawne na których oparte jest przetwarzanie danych osobowych to:
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc Państwa zgoda, którą wyrażają Państwo kierując do nas
zapytanie lub subskrybując naszego fanpage'a;
b) art. 6 ust. I lit. b RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy możliwości/chęci zawarcia
współpracy oraz ustalenia jej warunków (np. chęć użytkownika na skorzystanie z usług,
które świadczymy w związku z wykonywaną działalnością statutową).
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy innych niż wskazanych
w punkcie wyżej interesów. Za prawnie uzasadniony interes Administrator uznaje się
administrowanie i zarządzanie treścią na stronie Fanpage'a, budowanie i utrzymanie
społeczności związanej z działalnością DPS „Budowlani”, zapewnienie komunikacji
i informacji za pośrednictwem funkcjonalności serwisu Facebook, sprawowanie nadzoru
nad treścią publikowanych komentarzy, możliwość dochodzenia i obrony roszczeń,
zapobieganie oszustwom i przestępstwom oraz zapewnienie bezpieczeństwa
informatycznego.
4) Źródło danych.
DPS „Budowlani” pozyskuje dane osobowe w ramach prowadzonego fanpage'a od firmy
Facebook oraz z publicznych profilów użytkowników i dokonywanych przez nich wpisów.
5) Odbiorcy danych.
Dane osób korzystających z fanpage'a DPS „Budowlani” i podawane przez nie na portalu
Facebook lub przesyłane za pośrednictwem Messengera mogą być dostępne dla
administratora tego portalu — tj. Facebooka oraz innych jego użytkowników.
Szczegółowe zasady dot. danych osobowych przetwarzanych przy korzystaniu z usług
Facebooka dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, z zastrzeżeniem
ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach świadczenia usług przez serwis
Facebook. Szczegółowe informacje o transferze danych zawarte są w regulaminach Facebooka
i klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisje Europejską, z którymi można się
zapoznać są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy
6) Okres przetwarzania i archiwizacji danych.

Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage'a nie będzie archiwizowana poza
serwisem Facebook.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administrator przez okres w jakim osoba, której dane
dotyczą, jest aktywnym użytkownikiem fanpage'a, w tym:
a) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą
przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu;

b) dane zawarte w postach lub komentarzach - do czasu ich usunięcia przez autora;
c) dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
d) dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności
w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji
na zasadach określonych w regulaminie Facebooka;
e) dane statystyczne w usłudze „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas
dostępności tych danych w serwisie Facebook, który wynosi 2 lata, zgodnie
z Regulaminem portalu.

V. Prawa osób, których dane dotyczą.
Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania i usunięcia,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, wycofania zgody na przetwarzanie, a także prawo do złożenia skargi do organu
nadzorczegoI zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że
dokonywane przez Administratora przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

VI. Pozostałe informacje.
1. W przypadku żądań odnośnie wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia.
2. Relacje pomiędzy użytkownikami a naszą jednostką są w pełni dobrowolne.
3. Przetwarzane przez DPS „Budowlani” dane osobowe nie będą podlegały
zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
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