
Załącznik nr 9 do PBDO  
wersja nr 1.0. z dnia 05.10.2020 r. 

 

 

Strona 1 z 3 

DOKUMENT  
OPRACOWANY PRZY 

WSPÓŁPRACY:  

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  SOCIAL MEDIA 

 

Drogi Użytkowniku,  

Wypełniając obowiązek informacyjny jaki nałożyło na nas ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) 
pragniemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania danych osobowych, w trakcie korzystania z naszego profilu na 
Facebook oraz przysługujących Ci w związku z tym prawach. 

Administrator Danych Osobowych: 

W związku z tym, że udostępniacie Państwo dane za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, 
administratorem danych są:  

• VERANO GLOBAL SP. Z O.O., ul. Vetterów 7a, 20- 277 Lublin. 

• Meta Platforms Ireland Limited, z którą możesz skontaktować się na adres: 2. Meta Platforms Ireland 
Limited., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. 

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku 
pytań lub wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się z VERANO GLOBAL SP. Z O.O.za pomocą adresu e-mail: 
iod@pca.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Aby skontaktować się z IOD spółki Meta Platforms Ireland Limited wypełnij formularz kontaktu dostępny pod adresem 
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970   

Czyje dane przetwarzamy: 
Informujemy, że przetwarzamy dane osobowe osób, które: 

• dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub 
• opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:  

Dane osobowe są przetwarzane w celu: 

§ w celu prowadzenia naszego fanpage na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach 
określonych przez Meta Platforms Ireland Limited i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, 
promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz 
w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, 
wiadomości)1; 

§ w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie 
uzasadnionym interesem1, 

§ w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpaga, co jest 
naszym prawnie uzasadnionym interesem1.  

 
Jakie dane przetwarzamy: 

W związku z prowadzeniem profilu na Facebooku, jeśli z niego skorzystasz możemy przetwarzać:  

§ podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Ciebie na Twoim własnym 
profilu na portalu społecznościowym Facebook; 

§ dane opublikowane przez Ciebie na Twoim własnym profilu Facebook; 
§ anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook 

Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu 
Facebook, gromadzone dzięki plikom cookies. 
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Odbiorcy danych osobowych:  

Verano Global Sp. z o.o. udostępnia dane osobowe wyłącznie właścicielowi portalu społecznościowym Facebook tj. 
Meta Platforms Ireland Limited oraz w zakresie, jaki wynika z konieczności zapewnienia funkcjonowania fanpage’a na portalu 
Facebook.  

Ponadto Verano Global Sp. z o.o. nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Meta Platforms Ireland Limited Może jednak przesyłać twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem 
stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej 
stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi 
pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy. 

Jak długo możemy przetwarzać Państwa dane osobowe: 

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym: 

§ 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,  

§ informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas 
odpowiedzi na zadane do Verano Global Sp. z o.o. pytania lub do momentu zakończenia współpracy, 

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

§ 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.. 

Czy podanie danych jest obowiązkowe? 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Skorzystanie z naszego profilu na Facebook jest jednak 
możliwe jedynie, kiedy posiadasz profil na portalu społecznościowym Facebook.  

Skąd mamy Państwa dane?  

Państwa dane uzyskaliśmy od firmy Meta Platforms Ireland Limited oraz z Państwa publicznego profilu na portalu 
społecznościowym Facebook. 

Przysługujące prawa: 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich 
usunięcia. 

Dodatkowo przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec 
danych przetwarzanych w celu wykonania zadnia realizowanego w interesie publicznym. 

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych 
osobowych, jeśli uznacie, iż przepisy RODO zostały naruszone. 

 

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych? 
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Podstawy prawne RODO: 

1art. 6 ust. 1 lit. f RODO Uzasadniony interes Administratorów  

 

 


