POLITYKA PRYWATNOŚCI FACEBOOK
I. WSTĘP
Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników
Fanpage spółki pod firmą: Auto Salon Świtoń-Paczkowski Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, dostępnego
pod adresem:
https://www.facebook.com/SwitonPaczkowskiLubin
II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Spółka pod firmą: Auto Salon Świtoń-Paczkowski Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, ul. Marii SkłodowskiejCurie 97D, 59-301 Lubin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej We Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000953197, NIP:692-021-18-62, Regon:
390255031 (dalej: Administrator lub Spółka) staje się Administratorem Twoich danych osobowych
w sytuacji, gdy:
•
•
•
•
•
•
•

polubiłaś/eś Fanpage Spółki poprzez kliknięcie ikony „Lubię to!”/„Obserwuj”;
udostępniłeś post Spółki poprzez kliknięcie ikony „Udostępnij”;
opublikowałaś/eś swój komentarz na Fanpage Spółki;
odwiedziłaś/eś Fanpage Spółki;
uczestniczyłaś/es w konkursie publikowanym na Fanpage Spółki;
wypełniłaś/eś formularz kontaktowy udostępniony na Fanpage Spółki;
kontaktowałaś/eś się ze Spółką za pośrednictwem aplikacji Messenger.

Jednocześnie informujemy, że współadministratorem Twoich danych osobowych - przetwarzanych w
ramach Fanpage Spółki - jest także Facebook Irleand Ltd., Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
Dublin 2 Irleand, z którą zawarłaś/eś umowę uprawniającą Ciebie do korzystania z Facebooka.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez Facebook Twoich danych osobowych znajdziesz
pod linkiem: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim kontaktować w sprawach
związanych z ochroną Twoich danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@switonpaczkowski.pl lub pisemnie na adres: Auto Salon Świtoń-Paczkowski Sp. z o.o. ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 97D, 59-301 Lubin.
III. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW FANPAGE
Administrator będzie przetwarzał następujące Twoje dane osobowe:
• identyfikator Facebooka (najczęściej imię i nazwisko);
• dane, które zostały przez Ciebie opublikowane i udostępnione na Twoim profilu Facebooka;
• Twoje zdjęcie profilowe i inne opublikowane oraz udostępnione przez Ciebie zdjęcia;

• dane opublikowane przez Ciebie na Fanpage Spółki;
• w przypadku, gdy kontaktujesz się ze Spółką za pośrednictwem formularza kontaktowego –
wprowadzone przez Ciebie dane do formularza kontaktowego;
• w sytuacji, gdy kontaktujesz się ze Spółką za pośrednictwem aplikacji Messenger - treść rozmowy,
w tym udostępnione przez Ciebie dane.
Z uwagi na umieszczenie na Fanpage Spółki wtyczki Facebook Insights Administrator będzie przetwarzał
także anonimowe dane statystyczne o użytkownikach odwiedzających Fanpage Spółki, tj. indywidualne
kody użytkownika gromadzone za pomocą plików cookie. Dzięki temu Spółka będzie mogła kierować
do użytkowników reklamy w serwisie Facebook.
IV. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:
• prowadzenia Fanpage Spółki pod nazwą: Auto Salon Świtoń-Paczkowski Lubin na portalu
społecznościowym Facebook na warunkach i zasadach określonych przez Facebook Inc., tj. w celu:
informowania użytkowników Facebooka o aktywnościach Spółki; promowaniu wydarzeń i
konkursów organizowanych przez Spółkę; reklamowania produktów i usług Spółki; prowadzenia
komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarzy,
aplikacji Messenger) – podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes
Administratora);
• prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności oraz sposobu korzystania z Fanpage Spółki podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora);
• dowodowym będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora dotyczącego
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO (uzasadniony interes Administratora);
• prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego – podstawa prawna z art. 6
ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora);
• realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych - podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(uzasadniony interes Administratora);
W przypadku zaś wypełnienia przez Ciebie formularza kontaktowego lub kontaktu ze Spółką za
pośrednictwem aplikacji Messenger Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w
celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie i przekazania Tobie szczegółów informacji, o które
pytasz; przestawienia Tobie informacji na temat produktu/usługi Spółki, jak również w celu nawiązania
kontaktu z Tobą we wskazany przez Ciebie sposób - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (skorzystanie
z formularza kontaktowego lub podanie danych kontaktowych za pośrednictwem komunikatora
Messenger jest równoznaczne z udzieleniem przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych
osobowych w wyżej określonych celach).
V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą:
• Facebook Inc. zgodnie z zasadami wskazanymi przez Facebook dostępnymi pod adresem:
https://www.facebook.com/about/privacy;

•

•

firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające
przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, telekomunikacyjnych, kancelariom
prawnym;
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa.

VI. TWOJE PRAWA
1.

Przysługują Tobie następujące prawa:
• prawo do odwołania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym czasie.
Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych,
którego dokonano przed jej odwołaniem;
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w sytuacji, gdy
przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) opisanego powyżej - w takim przypadku przestaniemy
przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w
stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są
nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W sytuacji, gdybyś chciał skorzystać ze swoich praw prosimy o kontaktowanie się z Inspektorem
Ochrony Danych (dane kontaktowe: patrz pkt II).

2.

W przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych
narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa).

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
• dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody będą przetwarzane
do czasu cofnięcia zgody, lecz nie dłużej niż przez 5 lat;
• dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (podstawa
prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO) będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych w pkt. IV celów przetwarzania, jednakże nie dłużej niż do czasu skutecznego
złożenia sprzeciwu;
• dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających Fanpage Spółki dostępne za pomocą funkcji
„Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie
Facebook wynoszący 2 lata.

Niezależnie od powyższego okres przechowywania Twoich danych osobowych może zostać
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych
będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony
przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora. Po tym okresie Twoje dane
osobowe będą anonimizowane, (tzn. nie będziemy wiedzieli, iż są to Twoje dane) lub usuwane.
VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDYNARODOWYCH
Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do tzw. „państwa trzeciego”, tj. państwa które
znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. Indie) lub organizacji międzynarodowej,
z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook Ireland
Ltd 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 wskazanymi pod
adresem: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy
IX. INFORMACJA O ŹRÓDLE DANYCH
Twoje dane uzyskujemy od serwisu Facebook lub bezpośrednio od Ciebie – dane te są przekazywane
dobrowolnie, jednakże brak ich podania może spowodować brak możliwości korzystania z Fanpage
Spółki lub jego niektórych funkcji.
X. PROFILOWANIE, ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Twoje dane nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
XI. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. W celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
niniejsza Polityka prywatności Facebook może być uzupełniana lub uaktualniana.
2. Informacja o zmianie Polityki prywatności Facebook zostanie umieszczona na Fanpage Spółki.

