Klauzula informacyjna w związku z prowadzeniem fanpage Akademii Zamojskiej
na portalu Facebook
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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), zwanym RODO, informujemy, w jaki sposób
przetwarzamy dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Akademii Zamojskiej
w serwisie Facebook (dalej „fanpage”).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Zamojska, adres: ul. Pereca 2,
22-400 Zamość, e-mail: rektorat@akademiazamojska.edu.pl
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pisząc na adres Administratora podany
powyżej lub na adres: iod@akademiazamojska.edu.pl
3. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
a) dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie „Lubię to”, „Obserwuj” lub „Udostępnij”,
b) opublikowały komentarz pod postem zamieszczonym na fanpage’u,
c) opublikowały posta na fanpage’u,
d) kontaktowały się za pomocą Messenger,
e) odwiedziły fanpage.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach na podanej podstawie prawnej:
a) w celu prowadzenia fanpage na warunkach i zasadach określonych przez Facebook
i informowania za jego pośrednictwem o działalności Administratora, promowaniu różnych
usług i wydarzeń, promowaniu Uczelni, organizowaniu akcji i konkursów, komunikacji
ze społecznością (komentarze, wiadomości), co jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
b) w celach analitycznych dotyczących funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania
z fanpage’a, co jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorów zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. e RODO,
c) korzystanie z subskrypcji fanpage’a jest dobrowolne i odbywa się za zgodą osoby, której dane
dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO.
5. Administrator będzie przetwarzał następujące dane:
a) podstawowe

dane

osobowe

(imię,

nazwisko, pseudonim,

wizerunek) w zakresie

opublikowanym przez Panią/Pana na Państwa własnym profilu w serwisie Facebook,
b) inne dane opublikowane przez Panią/Pana w serwisie Facebook,

c) treść Pani/Pana komentarzy i wiadomości wysłanych za pośrednictwem Messenger
do fanpage’a.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa,
b) właściciel portalu społecznościowego Facebook Ireland Limited na niepodlegających zmianie
zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem:
https://www.facebook.com/about/privacy,
c) inne podmioty, które przetwarzają dane na podstawie stosownych umów o powierzeniu danych
podpisanych z Administratorem danych .
7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych związany jest z celami i podstawami ich przetwarzania:
a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych powyżej lub do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
a po tym czasie przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
obowiązującego prawa,
b) każdy użytkownik portalu Facebook ma możliwość w dowolnym momencie podjąć decyzję
o rezygnacji z odwiedzin fanpage’a oraz zaprzestać jego obserwowania, a także może usunąć
opublikowane przez siebie komentarze.
8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie
zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Administratora danych wynikających z przepisów
prawa), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia
sprzeciwu. Jeśli potrzebuje Pani/Pan sprawdzić, jak zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje dane
z Facebooka, należy zalogować się do swojego profilu i postępować zgodnie z instrukcją.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów
w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Administrator danych we własnym zakresie nie planuje bezpośrednio przekazywać

danych

do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, EOG) ani do organizacji
międzynarodowych. Specyfika działania Facebook’a i jego międzynarodowy charakter powodują
jednak, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne
od Administratora). Podstawą takiego transferu są stosowane przez Facebook Ireland Ltd.
standardowe

klauzule

umowne

zatwierdzone

przez

Komisję

Europejską

https://www.facebook.com/privacy/explanation, zaś w przypadku transferu na teren USA –
Facebook Ireland Ltd. obowiązuje wstępny nakaz zaprzestania przesyłania danych osobowych
na temat europejskich użytkowników platformy do Stanów Zjednoczonych.

11. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie są poddawane
profilowaniu przez administratora danych.
Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited

1. Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2
Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/Pana danych zgodnie z artykułem 26 RODO
w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności
użytkowników Fanpage Administratora.
3. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/Pana danych we wskazanych
celach:
a)

posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony

b) zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą
c) zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło
naruszenie o zdarzeniu
d) zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia
bezpieczeństwa Pani/Pana danych.
4. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/Pana danych:
a) posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk
b) zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora
celów przetwarzania
5. Facebook Ireland może udostępnić zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony
osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych
w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać z fanpage stron.
6. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja
ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne
na

stronie:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Zasady

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

