KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODWIEDZAJĄCYCH FANPAGE FACEBOOK
Realizując obowiązek Administratora określony w treści art. 13 i art. 14 Rozporządzenia 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), dalej jako RODO,
informuję iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana ZyndramaKościałkowskiego (dalej: SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego),
ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok.
W SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego został wyznaczony
Inspektor Ochrony Danych. Może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach
związanych
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących
Pani/Panu na mocy RODO.
Adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: od@zozmswia.bialystok.pl
Administrator przetwarza dane osób, które dokonały subskrypcji fanpage SP ZOZ MSWiA w
Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub
„Obserwuj”, opublikowały komentarz, udostępniły lub kliknęły ikonę „Lubię to” pod którymkolwiek z
postów
zamieszczonych
na fanpage’u, udostępniły na swoim profilu którykolwiek z materiałów zamieszczonych na fanpage’u
lub wysłały wiadomość prywatną poprzez funkcję „Wyślij wiadomość” dostępną na fanpage’u.
Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:




imię i nazwisko lub nick użytkownika Facebook;
zdjęcie profilowe;
informacje dostarczane przez Panią/Pana np. poprzez wysłanie wiadomości prywatnej, reakcje
na posty, treść komentarzy.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
1) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego
na:
 prowadzeniu fanpage na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach
oraz na zasadach określonych przez Facebook i informowania za jego pomocą
o aktywności Administratora, promowaniu akcji zdrowotnych, przeprowadzania akcji
informacyjnych dotyczących działalności Administratora oraz akcji informacyjnych
dotyczących zdrowia;
 w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu
korzystanie z fanpage’a;

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:






upoważnieni pracownicy Administratora;
inni użytkownicy portalu Facebook;
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;
właściciel
portalu
Facebook
na
zasadach
dostępnych
pod
adresem
https://www.facebook.com/about/privacy.

Okres przechowywania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania:




dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas,
w których przepisy prawa nakazują przechowywanie danych;
dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą
przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane
przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez
czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:







dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
na potrzeby profilowania;
wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych
Pani/Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

