
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW FANPAGE'A OSiR Targówek  

W PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK 

 
Szanowni Państwo, 

Zgodnie z RODO1, pragniemy przekazać następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych 

Użytkowników naszego fanpage'a: 

 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem Państwa danych osobowych udostępnionych w trakcie korzystania z profilu: 

https://www.facebook.com/osirtargowek w portalu Facebook (dalej jako: ,,fanpage") jest Ośrodek Sportu i 

Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek w Warszawie (03-397),  

z siedzibą przy ul. Łabiszyńskiej 20, tel.: 22 884 85 00, email: osir@osirtargowek.waw.pl  

 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo skontaktować 

we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: adres e-

mail: ochrona.danych@osirtargowek.waw.pl.  

 
ZAKRES DANYCH 

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które pozostawiły na naszym fanpage'u jakikolwiek ślad 

np.: poprzez kliknięcie ikon: ,,Lubię to", ,,Obserwowanie", ,,Udostępnij" lub też poprzez pozostawienie 

komentarza. Państwa dane osobowe są przetwarzane w zakresie opublikowanym przez Państwa na 

własnych profilach w portalu społecznościowym Facebook. 

 
CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach: 

• prowadzenia fanpage'a na warunkach oraz na zasadach określonych przez Meta Platforms Inc. 

oraz informowania za jego pośrednictwem  

o naszej aktywności, organizowanych wydarzeniach, promowaniu naszej działalności; 

• komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, 

posty), 

• prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania  

z fanpage'a. 

 
INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH 

Jakakolwiek aktywność pozostawiająca na naszym fanpage'u Państwa dane osobowe jest całkowicie 

dobrowolna. Państwo też decydujecie do jakich Państwa danych osobowych będziemy mieli dostęp, 

poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień prywatności Państwa osobistych profilów.  

 
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES 

Administrator może uzyskać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fan page za 

pomocą funkcji „Facebook lnsights" udostępnionej przez Facebook stosownie do niepodlegających 

zmianie warunków korzystania. Dane te są gromadzone za pomocą plików cookies, z  których każdy 

zawiera niepowtarzalny kod użytkownika. Pliki cookies są zapisywane przez Facebooka na twardym 

dysku komputera lub na każdym innym nośniku osób odwiedzających  fanpage'a. Pliki cookies aktywne 

są przez dwa lata. Kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników 

zarejestrowanych na Facebooku, zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage'a. 

 
 

                                                
1 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) 

mailto:osir@osirtargowek.waw.pl
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ODBIORCY DANYCH 
Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe: 

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

b) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach 

dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem 

https://www.facebook.com/about/privacy 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH 

ORAZ INFORMACJA O PROFILOWANIU 

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu 

Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję 

Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu 

do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem 

https://www.facebook.com/about/privacy  

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania.  

W związku z czym: 

· dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy 

prawa nakazują przechowanie danych, 

· dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" 

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

 

PAŃSTWA PRAWA 

Każdy użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych a także żądania sprostowania tych danych, 

ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/ kontakt tel. (22) 531 03 00 

 

Jeśli potrzebują Państwo sprawdzić, zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje dane z FB powinni 

zalogować się na swoim profilu i postępować zgodnie z instrukcją FB. 

 

INFORMACJE O ŹRÓDLE DANYCH 

Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Państwa publicznego profilu i wpisów na fanpagu na 

platformie internetowej Facebook. 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

Osoby, których dane dotyczą, nie będą podlegać decyzjom, które opierają się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołują wobec tych osób skutki prawne 

lub w podobny sposób istotnie na nie wpływają. Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez 

Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania. 

Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na 

stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 

Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na stronie: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation  

https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://www.facebook.com/privacy/explanation

