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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

dla osób odwiedzających nasz fanpage na Facebooku 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) chcemy przekazać Państwu informacje dotyczące 

przetwarzania danych osobowych w związku z wizytą na fanpage’u ANC Drukarnia.  

Zwracamy również uwagę, że Facebook Ireland LTD. jest odrębnym administratorem Państwa danych w zakresie związanym 

z utworzeniem profilu na Facebooku i korzystaniem z niego. 

 

1. Administrator danych osobowych.  

Administratorem danych osobowych jest Anna Chowańska, która prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: ANC 

CHOWAŃSKA ANNA, Olszyna 30D, 63-500 Ostrzeszów, NIP: 5140203711, e-mail: a.chowanska@anc.net.pl   

 

2. Cele przetwarzania danych osobowych. 

Przetwarzamy dane Użytkowników Facebooka, którzy odwiedzają i subskrybują nasz fanpage, a także dodali komentarz lub 

wysłali do nas wiadomość. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:   

a) prowadzenia fanpage’a i przekazywania za jego pośrednictwem informacji o naszej działalności 

i produktach; 

b) odpowiadania na Państwa pytania zadawane za pośrednictwem wiadomości prywatnych lub komentarzy; 

c) udostępniania naszych postów, jeśli obserwujecie Państwo nasz fanpage; 

d) analizy statystyk tworzonych przez Facebook, który w tym celu wykorzystuje pliki cookies i udostępnia nam 

informacje dotyczące wizyt na naszym fanpage’u (w tym informacje o wyświetlaniu postów, o danych 

demograficznych i geograficznych oraz innych danych dostępnych na profilach osób odwiedzających). 

Otrzymujemy w ten sposób wyłącznie dane anonimowe i nie możemy na ich podstawie zidentyfikować 

konkretnych osób ani profili. 

 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych. 

Przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest 

promowanie naszej marki, informowanie osób zainteresowanych o naszej działalności i ofercie, komunikowanie się z nimi za 

pośrednictwem Facebooka, a także analiza danych statystycznych udostępnianych przez Facebook, aby dostosować fanpage 

i zamieszczane posty do preferencji użytkowników. 

 

4. Czy podanie danych jest obowiązkowe? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku polubienia lub subskrypcji fanpage’a, dodania komentarza czy 

przesłania widomości prywatnej przetwarzamy Państwa imię i nazwisko oraz zdjęcie profilowe.  

Z wizytą na fanpage’u wiąże się też zapisanie przez Facebook plików cookies, które są później wykorzystywane w celach 

statystycznych wskazanych w punkcie 2 d). Wynika to z zasad funkcjonowania Facebooka. 

 

6. Planowany okres przechowywania danych. 

Dane osobowe będą przechowywane przez czas obserwowania (subskrypcji) naszego fanpage’a albo złożenia skutecznego 

sprzeciwu. 

Wiadomości prywatne będą usuwane po udzieleniu odpowiedzi i zakończeniu korespondencji w sprawie zapytania.  

Dane zawarte w zamieszczonych przez Państwa komentarzach będą przechowywane do czasu ich usunięcia przez Państwa lub 

skutecznego zgłoszenia sprzeciwu. 
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5. Odbiorcy danych. 

Dane są przekazywane spółkom obsługującym portal Facebook (w tym Facebook inc i Facebook Ireland LTD.). 

Zamieszczone komentarze wraz z Państwa imieniem i nazwiskiem oraz zdjęciem profilowym są widoczne dla osób 

odwiedzających nasz fanpage. 

 

6. Państwa uprawnienia. 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO); 

b) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO); 

c) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO); 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); 

e) prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO); 

f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe: Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa; www.uodo.gov.pl; infolinia: 606-950-000). 

 

7. Przekazywanie danych do państw trzecich. 

W związku z korzystaniem z Facebooka Państwa dane są przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie tzw. Tarczy 

Prywatności/Privacy Shield (czyli Decyzji Komisji Europejskiej). Dzięki stosowaniu Tarczy Prywatności Państwa dane są 

odpowiednio zabezpieczone i przekazywane zgodnie z RODO. 

Więcej informacji o stosowaniu Tarczy Prywatności przez Facebook. 

 

8. Źródło danych. 

Swoje dane przekazują nam Państwo poprzez portal Facebook, czyli za pośrednictwem Facebook Ireland LTD. lub Facebook 

inc.  

 

 

 

http://www.uodo.gov.pl/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=NL
https://www.facebook.com/about/privacyshield

