
Klauzula informacyjna dla użytkowników fanpage’a  Biblioteki Miejskiej na portalu 

Facebook 

 

 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (zwanej RODO) informujemy, w jaki sposób przetwarzać będziemy 

Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu 

https://www.facebook.com/BibliotekaMiejskaGrudziadz: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Miejska im. Wiktora 

Kulerskiego z siedzibą w Grudziądzu, ul. Legionów 28, e-mail: bibl@grudziadz.pl; 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Aneta Graczyk-Grablis, e-mail: 

bibl.iod@grudziadz.pl; 

3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy: 

- dokonali subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj” lub    

  „Udostępnij”; 

- opublikowali swój komentarz pod którymkolwiek poście umieszczonym na fanpage’u    

   Biblioteki; 

- kontaktowali się z Biblioteką poprzez aplikację Messengera; 

       4.   Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane: 

             - podstawowe dane identyfikacyjne (imię , nazwisko) w zakresie opublikowanym przez     

               Państwa na własnym profilu społecznościowym, 

            - dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook, 

            -  zdjęcie profilowe (dzięki niemu  w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa   

               wizerunek) , 

            - inne zdjęcia wynikające z relacji fanpage – użytkownik, 

            - umieszczanie zdjęć pod naszymi, 

            - treść komentarzy oraz treść rozmów prowadzonych przez aplikację Messengera, 

            - anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a  oraz      

              gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”). 

5. Dane osobowe przedstawione w pkt. 4 przetwarzane będą w następujących celach: 

            - prowadzenie fanpage’a pod nazwą www.facebook.com/BibliotekaMiejskaGrudziadz,                   

              na warunkach oraz zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego     

              pomocą o naszej aktywności, promowania naszej firmy i oferowanych usług,  

              budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za     

              pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze,  

              wiadomości), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora zgodnie z art.6      

              ust. 1 lit. f RODO; 

      6.    Przetwarzanie jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Państwa dane           

             mogą być również przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu      

             określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

      7.  Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny     

           do załatwienia sprawy użytkownika, a dane statystyczne dotyczące osób  

           odwiedzających fanpage’a  dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą  

           przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący  

           2 lata; 



      8. 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. Państwa dane możemy 

           udostępnić następującym kategoriom podmiotów: 

           - podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy      

             umowę powierzenia danych osobowych; 

           - podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie  

             obowiązujących przepisów prawa; 

           - właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie   

              zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem  

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

    9.  Informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru  

         Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych  

         w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza     

         teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook  

         posiada certyfikat EU-US Privacy Shield. Dodatkowo dane osobowe ujawniane przez   

         Użytkowników Fanpage jako publiczne będą dostępne dla nieograniczonego grono   

         odbiorców, w tym również dla odbiorców w krajach poza Europejskim Obszarem   

        Gospodarczym (EOG). 

10. W związku z tym, że Biblioteka nie ma wpływu na treści publikowane przez Użytkowników   

      na portalu społecznościowym Facebook (możemy je wyłącznie usunąć) prosimy o rozsądne  

      udostępnianie treści na fanpage’u. 

11. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także żądania       

      sprostowania tych danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych   

      oraz prawo do wniesienia sprzeciwu i skargi do organu nadzorującego (PUODO). 

 

 

          

 

            

 

 


