RODO na fanpage’u Klubu Kaktus
Profil Klubu Kaktus Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” w serwisie Facebook jest
publiczny (hiperłącze do strony fanpage’a). Odwiedzając nasz profil udostępniasz nam swoje dane
osobowe (np. nazwę konta, komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe oraz adres IP urządzenia
z którego korzystasz). Na profilu przedstawiamy informacje o podejmowanych przez nas inicjatywach
w

tym

promowaniu

różnego

rodzaju

wydarzeń,

których

jesteśmy

organizatorem

lub

współorganizatorem, a także informujemy o prowadzonej przez nas ofercie zajęć hobbystycznych,
edukacyjnych, sportowych, plastycznych i muzycznych,

które organizujemy w celu budowaniu

i utrzymaniu „Kaktusowej” społeczności.
Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w
związku z prowadzeniem fanpage’a Klubu.
 Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem
fanpage’a Klubu Kaktus jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok” z siedzibą
w Białymstoku przy ul. Armii Krajowej 7, NIP: 5420200441, KRS: 0000103039.
 Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO tj,
zgoda osoby, której dane dotyczą oraz prawnie uzasadniony interes administratora danych,
który polega na promowaniu działań podejmowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową
„Słoneczny Stok” w ramach prowadzonego Klubu Kaktus i informowaniu o organizowanych
wydarzeniach, podnoszeniu jakości świadczonych przez nas usług, a także bieżąca komunikacja
z użytkownikami fanpage. Twoje dane są przetwarzane w celu umożliwienia nam efektywnego
prowadzenia naszego profilu oraz komunikowania się z Tobą. Przetwarzamy dane również w
celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

 Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje
danych osobowych:


identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez
nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);



zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa
wizerunek);



inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji
fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony
dobrowolne;



treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger
(dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz
opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji);



anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za
pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do
niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone
dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami 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.
 Twoje dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:


organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;



innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania
danych podpisanych z nami przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np.
firma świadcząca obsługę IT fanpage’a;



właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie
zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem
https://www.facebook.com/about/privacy.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu
Facebook, który może przekazywać Twoje dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield nadawany w ramach umowy pomiędzy USA a
Komisją Europejską, potwierdzający odpowiedni poziom ochrony danych.
 Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej
celów przetwarzania tj.:


informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych
będą przechowywane na czas odpowiedzi na Twoje pytania lub do momentu
zakończenia współpracy;



w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych komentarzy,
będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;



Twoje dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia
aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram
podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;



dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą
przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,



dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą
funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w
serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

 W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje Ci:


prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,



prawo do sprostowania (poprawiania) danych,



prawo do żądania usunięcia danych,



prawo do ograniczenia przetwarzania danych m.in. jeżeli według Ciebie posiadamy
nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, nie
potrzebujemy ich lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem
przetwarzania danych,



prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,



prawo do cofnięcia zgody – gdy przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody,
przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia i to w dowolnym momencie. Ważne, aby
zapamiętać, że cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,



prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony
Danych Osobowych.

 Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie
brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.
 Twoje dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w celu zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 Twoja aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana
przez nas poza serwisem Facebook.
 Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować
za pomocą e-mail: iodo@sm-slonecznystok.pl, lub telefonicznie pod nr: 85 6649394.

Wyjaśniamy ponadto, iż Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu prowadzenia fanpage pod
nazwą Klub Kaktus na portalu społecznościowym Facebook na warunkach oraz na zasadach
określonych przez Facebook Inc., w związku z czym nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi
dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje
na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego
przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących praw oraz opcji
ustawień ochrony prywatności tych dostawców, możesz zapoznać się z informacją

o

ochronie danych odpowiedniego dostawcy: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, D2 Dublin IRELAND https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

