
Klauzula informacyjna – Facebook

1. Administratorem danych  osobowych  jest  Piotr  Groeger  prowadzący  działalność

gospodarczą pod nazwą SOLIDARIS SP.Z O.O. z siedzibą przy ul. Kolejowa 23,

47-260 Dzielawy (dalej: Administrator). Można się z nami skontaktować listownie

na ww. adres lub przez e-mail: solidaris@solidaris.pl

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

- w  celu  prowadzenia  fanpage  pod  nazwą  Restauracja  Solidaris  na  portalu

społecznościowym Facebook,  na  warunkach  oraz  na  zasadach  określonych

przez  Facebook Inc.  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), co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art.

6 ust. 1 lit f. RODO);

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f

RODO);

- w  celach  analitycznych  dotyczących  analiz  funkcjonowania,  popularności,

sposobu  korzystania  z  fanpage,  co  jest  naszym  prawnie  uzasadnionym

interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych

- Podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym

przez  Państwa  na  Państwa  własnym  profilu  na  portalu  społecznościowym

Facebook;

- Dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;

- Anonimowe  dane  statystyczne  dotyczące  osób  odwiedzających  fanpage

gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies").

4. Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:

- organom władzy publicznej  oraz  podmiotom wykonujące zadania  publiczne  lub

działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 



- właścicielowi  portalu  społecznościowego Facebook na  niepodlegających  zmianie

zasadach  dotyczących  danych  określonych  przez  Facebook  dostępnych  pod

adresem https://www.facebook.com/about/privacy. 

5. Okres przechowywania danych osobowych 

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.

4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator  danych  nie  przekazuje  danych  poza  teren  Polski/  UE/  Europejskiego

Obszaru  Gospodarczego  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  przez  Facebook  pod  adresem

https://www.facebook.com/about/privacy.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Osobom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo dostępu do danych osobowych, 

- prawo żądania sprostowania danych osobowych, 

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania  danych osobowych, 

- prawo do usunięcia (prawo do zapomnienia),

- prawo do przenoszenia danych osobowych. Zostanie to wykonane tylko wówczas,

gdy takie przesłanie jest technicznie możliwe, 

- prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  ze  względu  na

szczególną  sytuację  –  w  przypadkach,  kiedy  przetwarzamy  dane  osoby  na

podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych

osobowych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne
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