KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DLA ODWIEDZAJĄCYCH FANPAGE W PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK, W TYM SUBSKRYBUJĄCYCH ORAZ
KOMENTYJĄCYCH POSTY UMIESZCZONE W TYM PORTALU
1.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I JEGO DANE KONTAKTOWE

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, którego reprezentuje Beata Kucuń –
Dyrektor. Kontakt z nim jest możliwy:
➢ drogą korespondencyjną: ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów,
➢ drogą mailową: spzoz@spzozsulechow.med.pl,
➢ telefonicznie: 797 606 252, 797 602 253.
Współodpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych osób korzystających z fanpage SP ZOZ Sulechów lub komunikatora Messenger, jest
administrator portalu Facebook. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod
adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update.
2.

OSOBA KONTAKTOWA DS. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I JEJ DANE KONTAKTOWE

Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy:
➢ drogą korespondencyjną: ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów,
➢ drogą mailową: iod@spzozsulechow.med.pl.
3.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Cel:
➢ prowadzenie, administrowanie i zarządzanie fanpage pod nazwą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie na
portalu społecznościowym Facebook na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o
naszej aktywności;
➢ informowanie o zakresie działania i usługach świadczonych przez nasz podmiot leczniczy;
➢ budowanie i utrzymanie społeczności związanej z naszym podmiotem leczniczym;
➢ komunikacja z użytkownikami w ramach prowadzonego przez nas fanpage’a oraz treści przez nas udostępnionych za pośrednictwem
dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości).
Podstawa prawna:
➢ nasz prawnie uzasadniony interes polegający na realizacji działalności informacyjnej dotyczącej spektrum działania naszego podmiotu
leczniczego, udzielaniu odpowiedzi na Twoje pytania, komentowaniu wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez
nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych, a także prawnej potrzebie wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia
2016/679*);
➢ Twoja zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające, jakim jest dokonanie subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię
to” lub „Obserwuj” lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym fanpage’u (art. 6
ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679*) – zgodę wyrażoną w ten sposób możesz w każdej chwili cofnąć w ten sposób, że cofniesz swoje
działanie polegające na powyższym akceptowaniu.
4.

ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH

Źródłem danych osobowych może być:
➢ użytkownik odwiedzający nasz fanpage w portalu społecznościowym Facebook;
➢ operator portalu Facebook, który administruje wszelkimi danymi i aktywnościami znajdującymi się na Twoim profilu (Jeśli chcesz uzyskać
informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych przez dostawców wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i ich przetwarzania,
w tym także plików „cookies” tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz
przysługujących Tobie praw, ustawień ochrony prywatności tych dostawców, zapoznaj się z informacją o ochronie danych odpowiedniego
dostawcy: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation).
5.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Odwiedzanie fanpage’a i korzystanie z dostępnych na nim usług, udostępnianie w jego ramach swoich danych jest dobrowolne, jednak brak
podania danych może uniemożliwić ci obserwowanie, przeglądanie fanpage’a, możliwość subskrybuowania lub pozostawiania komentarzy czy
kontaktowania się przy użyciu komunikatora Messenger.
6.
➢
➢
➢
➢

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

identyfikator Facebooka – składający się zwykle z imienia i nazwiska/ pseudonimu, które nie są jednak przez nas w jakikolwiek sposób
weryfikowane w celu potwierdzenia prawdziwości danych;
podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe (m.in. telefon, adres e-mail) oraz pozostałe dane, w tym wizerunek w zakresie opublikowanym
przez ciebie na swoim profilu na portalu społecznościowym Facebook;
treść umieszczanych przez ciebie komentarzy oraz prowadzonych z nami rozmów;
anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpag’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” (funkcja ta
udostępniona jest przez Facebook zgodnie z warunkami korzystania z serwisu Facebook, które nie podlegają zmianie; dane te są gromadzone
dzięki plikom „cookies”, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników
zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
7.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe podawane na portalu Facebook w związku z korzystaniem z naszego fanpage’a mogą być dostępne dla:
➢ podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, w tym organów ścigania (jak Policja i Prokuratura), sądy;
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➢

➢

operatora portalu społecznościowego Facebook - spółka Facebook Ireland, z którą możesz skontaktować się przez Internet lub drogą
pocztową pod adresem: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (zasady dotyczące
ochrony danych osobowych dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy);
innych użytkowników portalu Facebook.
8.

SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Sprzeciw możesz wnieść w dowolnym momencie z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych
osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 2016/679), w tym wobec profilowania na tej
podstawie.
9.

TWOJE UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWCH

Przysługuje Ci prawo:
➢ cofnięcia zgody wyrażonej na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie; jeżeli cofniesz zgodę to
nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie Twoich danych osobowych dokonane przed cofnięciem;
➢ dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 oraz otrzymania ich kopii;
➢ sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679;
➢ usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) w przypadkach określonych w art. 17 rozporządzenia 2016/679 z ograniczeniami tego
prawa wynikającymi z art. 17 ust. 3 lit. b, c d lub e rozporządzenia 2016/679, w których to przypadkach prawo to Tobie nie przysługuje;
➢ żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2
rozporządzenia 2016/679;
➢ przenoszenia swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679, tj. tj. do otrzymania od swoich danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; możesz też przesłać te dane
innemu administratorowi danych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
10. SKARGA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na przetwarzanie danych osobowych możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
11. PROFILOWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane osobowe nie są profilowane.
12. TRANSFER DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Nie mamy zamiaru przekazywania Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zwracamy jednak
uwagę, że portal społecznościowy Facebook, na którym tworzony jest fanpage, ma charakter ponadnarodowy i taki charakter ma przepływ danych
w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Twoje dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki
Północnej i Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat
Privacy Shield (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/). Masz prawo uzyskać kopię stosowanych
przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu danych osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami.
13. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje na temat użytkowników, przekazane nam w wiadomościach prywatnych przechowywane są do czasu udzielenia odpowiedzi na Twoje
pytanie lub do momentu zakończenia komunikacji z Tobą. Informacje udostępniane przez Ciebie w twoich komentarzach przechowywane są do
czasu usunięcia ich przez autora. Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody przechowywane są do czasu jej cofnięcia Dane przetwarzane
na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przechowywane są do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych lub ustania tego interesu. Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających nasz fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook
Insights” przechowywane są przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata. Dane osobowe gromadzone przez
Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram przechowywane są na
zasadach określonych regulaminem Facebooka.
* rozporządzenie 2016/679 - 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)
Kierownik SP ZOZ Sulechów
Beata Kucuń
Wersja 1.0
Data obowiązywania: _________
Sulechów, dnia __________________,
_______________________________________________________
[podpis i pieczęć administratora danych osobowych]

