
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 OSÓB UDOSTĘPNIAJĄCYH SWÓJ WIZERUNEK DO PUBLIKACJI NA FANPAGE W SERWISIE SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK 
 

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 możliwy jest: 
➢ drogą korespondencyjną: ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów, 
➢ drogą mailową: spzoz@spzozsulechow.med.pl, 
➢ telefonicznie: 797 606 252, 797 602 253. 
 

2. OSOBA KONTAKTOWA DS. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I JEJ DANE KONTAKTOWE 
 
Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest:  
➢ drogą korespondencyjną: ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów, 
➢ drogą mailową: iod@spzozsulechow.med.pl. 
 

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Cel: 
➢ prezentowanie spektrum działania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie. 
 
Podstawa prawna: 
➢ Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2016/679*). 
 

4. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Podanie przez Ciebie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, lecz niezbędne dla upublicznienia danych osobowych w wybranym przez 
Ciebie zakresie. 
 

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 
 

Odbiorcą Twoich danych osobowych jest operator 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). 
 

6. SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ci nie przysługuje, bowiem podstawą przetwarzania jest twoja zgoda. 
 

7. TWOJE UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWCH 
 

Przysługuje Ci prawo: 
➢ cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili. Cofnięcie nie wpłynie na przetwarzanie dokonane przed cofnięciem, 

które pozostanie zgodne z prawem; 
➢ 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, w tym w przypadku 

cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie; 
➢ 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. 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. 
 

8. 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). 
 

9. PROFILOWANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane osobowe nie są profilowane. 
 

10. 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, że Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi 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. 
 

11. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586
https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.privacyshield.gov/


Do czasu cofnięcia zgody, niedłużej jednak niż przez 3 miesiące po zakończeniu realizacji działania informacyjnego, w ramach którego wizerunek 
zostanie upubliczniony. 
 
* 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] 


