Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na portalu
społecznościowym Facebook
W związku z obowiązującym Rozporządzeniem 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 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, 35-064 Rzeszów,
Rynek 1 .
2. Z
Inspektorem
Ochrony
Danych
można
skontaktować
się
pod
adresem: ioderzeszow.pl.pl .
3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) promocji Gminy Miasta Rzeszów
b) informowania o jego aktywności,
c) promowania różnych wydarzeń, które organizuje Gmina Miasto Rzeszów
d) budowania i utrzymania społeczności związanej z Rzeszowem,
e) komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook
(komentarze, chat, wiadomości)
f) prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a
4. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych:
a) podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) oraz inne dane w zakresie
opublikowanym na Państwa własnym profilu Facebook;
b) zdjęcie profilowe
c) inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji
fanpage- użytkownik; umieszczanie zdjęć pod postami jest ze strony użytkownika
dobrowolne
d) treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki
niemu Administrator może uzyskać dane takie jak adres e-mail, numer telefonu
oraz opis, który użytkownik zawarł w związku z okolicznościami korespondencji)
e) kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników
zarejestrowanych na Facebooku
f) wizerunek lub inne dane osób, które wyraziły zgodę na ich publikację na fanpage’u
Gminy Miasto Rzeszów
g) 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
poprzez pliki cookies.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania
danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu
Administratora;

c) właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie
zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod
adresem https://www.facebook.com/about/privacy .
6. Administrator nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem
ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook, na
podstawie 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 .
7. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania:
a) informacje na temat użytkowników zawarte w ich prywatnych wiadomościach będą
przechowywane na czas odpowiedzi na ich pytania lub do momentu zakończenia
współpracy;
b) informacje zawarte w komentarzach użytkowników będą dostępne do czasu usunięcia
ich przez autora;
c) dane osobowe gromadzone przez Facebook, jak historia wpisów, historia aktywności
w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlegają
retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
d) dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – do czasu
skutecznego złożenia sprzeciwu lub zakończenia prowadzenia fanpage’a przez
Administratora,
e) dane przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO – na podstawie udzielonej zgody
– do czasu cofnięcia zgody
f) dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą
funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych
w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
8. Przysługują Państwu:
a) Prawo dostępu do treści swoich danych;
b) Prawo do sprostowania danych;
c) Prawo do usunięcia danych,
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) Prawo do przenoszenia danych
g) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych
na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
h) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy
dotyczące przetwarzania danych osobowych.
9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych
będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy.

