
KLAUZULA INFORMACYJNA – FACEBOOK 

Na podstawie 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 

94/46/WE poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w 

związku z korzystaniem z fanpage’a biblioteki w Raciborzu na portalu Facebook: 

Administrator danych 

Administratorem Twoich danych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda 

Kincla w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 12, 47-400 Racibórz. 

Niezależnie od tego, Twoje dane również są przetwarzane i administrowane przez Facebook 

Ireland Ltd. i Facebook Inc., tj. podmioty zarządzające i administrujące portalem Facebook. 

Inspektor ochrony danych 

Możesz się kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych mailowo - 

iodo@biblrac.pl lub w siedzibie biblioteki przy ul. Kasprowicza 12 w Raciborzu. 

Kategoria przetwarzanych danych 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeśli:  

 odwiedziłeś nasz fanpage  

 dokonałeś subskrypcji poprzez kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuj”; 

 zareagowałeś na publikowane przez nas posty lub zostawiłeś komentarz; 

 przesłałeś do nas zapytanie poprzez prywatną wiadomość; 

Przetwarzaniu podlegają dane, które zostały opublikowane na Twoim profilu – w 

szczególności Twoje imię i nazwisko – a które my jako administrator fanpage’a widzimy w 

związku z np. polubieniem naszej strony czy dodaniem komentarza. 

Dodatkowo, Facebook Ireland Ltd. na podstawie Twoich zachowań na naszym fanpage’u 

udostępnia nam informacje dotyczące wyświetlania naszych postów, ich zasięgów, liczby 

interakcji czy danych demograficznych naszych obserwujących – te informacje mają 

charakter wyłącznie statystyczny.   

Cel i podstawy przetwarzania 

Dane osobowe przetwarzamy w celu publikowania postów na fanpage’u, prowadzenia 

dyskusji w ramach komentarzy; odpowiadania na prywatne wiadomości; informowania o 

naszej działalności i naszych usługach. Przetwarzamy także dane w celu statystycznym 

(analiza danych na temat aktywności użytkowników). 
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Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO), polegający na utrzymaniu kontaktu z użytkownikami fanpage’a, informowaniu o 

naszej działalności czy potrzebie prowadzenia analiz danych statystycznych. 

Okres przechowywania danych 

Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie 

sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania. W każdej chwili możesz przestać obserwować nasz 

fanpage oraz usunąć opublikowane przez siebie komentarze. 

Odbiorcy danych osobowych 

W związku ze specyfiką działania Facebook’a dane osobowe mogą być udostępniane 

spółkom z grupy operatora obsługującego ten portal. 

Nie będziemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski 

Obszar Gospodarczy, EOG) ani do organizacji międzynarodowych.  Jednak specyfika 

Facebook’a i jego charakter powodują, że może dojść do transferu danych poza EOG (nie jest 

to zależne od nas). Jeśli nie zgadzasz się na przekazanie danych do państwa trzeciego, 

prosimy, abyś zrezygnował z odwiedzania naszego fanpage’a. 

Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania 

przepisami prawa.  

Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Masz prawo do: 

 prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; 

 prawo do ich sprostowania;  

 prawo do usunięcia danych;  

 prawo do ograniczenia ich przetwarzania; 

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Pamiętaj, że możliwość odpowiedzi na niektóre żądania może być ograniczona z uwagi na to, 

iż podmiotem, który ma pełen dostęp do Twoich danych osobowych jest podmiot 

zarządzający portalem Facebook, tzn. Facebook Ireland Ltd i Facebook Inc. W takim 

wypadku zobowiązujemy się do przekazywania ewentualnych żądań do Facebooka. 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu Facebook 

jest nieodłącznie związane z subskrypcją fanpage’a, komentowaniem czy reagowaniem na 

posty lub wysłaniem do nas wiadomości. 

W przypadku przeglądania fanpage’a przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne 

zbierane są automatycznie przez Facebook Ireland Ltd. 


