KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW
SERWISU SPOŁECZNOŚCIOWEGO FACEBOOK
FANPAGE „Tyskie Hale Targowe”

Klauzula informacyjna przeznaczona jest dla użytkowników serwisu społecznościowego Facebook, które:
- subskrybowały fanpage poprzez naciśnięcie ikony „Lubię to”, lub „Obserwuj”;
lub
- opublikowały komentarz, lub reakcję pod postem zamieszczonym na fanpage’u;
lub
-skontaktowały się z Administratorem poprzez naciśnięcie ikony „Wyślij wiadomość” za pośrednictwem aplikacji Messenger.
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest „Śródmieście” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100) przy
al. Piłsudskiego 12. Adres e-mail: biuro@srodmiescie.tychy.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@srodmiescie.tychy.pl,
tel. 32 325 72 03.
2. Wszelkie działania Administratora są zgodne z regulaminem serwisu społecznościowego Facebook.
3. Pani/ Pana dane osobowe są bezpośrednio administrowane przez serwis społecznościowy Facebook.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Panią/ Pana
komentarze oraz wiadomości w ramach prowadzonego fanpage’a.
5. Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:
- login / identyfikator Facebook;
- zdjęcie/ film profilowy (który może przedstawiać wizerunek);
- inne zdjęcia/ filmy zamieszczane przez Panią/ Pana na fanpage’u. Umieszczanie zdjęć/ filmów jest dobrowolne;
- treść komentarzy/ wiadomości (które mogą ujawniać adres e-mail, numer telefonu).
6.

Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook.

7.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO (wysłanie przez Panią/ Pana zapytania),
art. 6 ust. 1 lit. b RODO (kontakt w celu zawarcia umowy).

8.

Pani/ Pana dane osobowe podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem serwisu społecznościowego Facebook.

9.

Posiada Pani/ Pan następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych;
- prawo do uzyskania kopii danych osobowych;
- prawo do sprostowania danych osobowych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

10. Administrator nie przetwarza Pani/ Pana danych w sposób zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO.

11. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych są:
- podmioty świadczące usługi IT na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
- podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
- właściciel serwisu społecznościowego Facebook.
12. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
osobowych, infolinia tel.: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy
lub domniemanego naruszenia.

