
 
INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejsza informacja ma na celu dostarczenie użytkownikom Facebooka oraz fanom 
naszego fanpage’a pełnej wiedzy na temat tego, jakie dane na ich temat są 
gromadzone, po co je zbieramy oraz jakie prawa przysługują tym osobom. 

2. Funkcjonowanie naszego fanpage’a odbywa się zgodnie z wymogami wynikającymi z 
regulaminu Facebooka. 

3. Niniejsza informacja odnośnie ochrony prywatności dotyczy wyłącznie naszego 
fanpage’a oraz kontaktu przez Facebooka z Fundacją Wychowanie w Szacunku. 
Zwracamy uwagę, że inne fanpage’e mogą prowadzić zupełnie odmienną politykę 
dotyczącą prywatności. Dotyczy to także fanpage’y i profili, których wydarzenia lub 
posty będziemy udostępniać na naszym fanpage’u. Prosimy każdorazowo 
zapoznawać się z politykami prywatności profili i fanpage’y, z których Państwo 
korzystacie. 

4. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej klauzuli informacyjnej. 
Zmiany te nie będą jednak naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i 
prywatności użytkowników Facebooka ani fanów naszego fanpage’a. 

5. Sygnalizujemy, że o środkach i celach przetwarzania Państwa danych osobowych 
decyduje wspólnie Facebook oraz Fundacja Wychowanie w Szacunku z siedzibą we 
Wrocławiu (52-023) przy ulicy Chorzowskiej 11 / 1 – jest to tzw. współadministracja 
danymi osobowymi. 

 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. W związku z funkcjonowaniem naszego fanpage’a zbierane i przetwarzane są 
następujące rodzaje danych osobowych użytkowników Facebooka: 

a. Identyfikator Facebooka; 
b. Zdjęcie profilowe (mogące zawierać wizerunek pozwalający na Państwa 

identyfikację); 
c. Treść Państwa wpisów oraz treść komunikacji prowadzonej przez narzędzie 

Messenger (mogące zawierać dane osobowe, np. adres e-mail, numer telefonu 
lub opis Państwa potrzeb, w zależności od charakteru sytuacji i okoliczności); 

d. Treść Państwa wpisów i komentarzy pod treściami udostępnionymi przez nas 
na naszym fanpage’u. 

2. Zbieramy wyłącznie dane użytkowników, z którymi prowadzimy komunikację (przez 
messenger lub wymianę komentarzy) i tylko wówczas, gdy udzielenie odpowiedzi z 
naszej strony wymaga przygotowania. 

3. Oznacza to, że nie archiwizujemy Państwa wpisów ani przebiegu rozmów poza 
serwisem Facebook ani nie tworzymy jakichkolwiek zestawień Państwa aktywności. 
Do zapisania Państwa identyfikatorów może dojść wyłącznie w szczególnych 
sytuacjach i tylko w celu umożliwienia nam udzielenia poprawnej i wyczerpującej 
odpowiedzi właściwej osobie. 

4. Zbierane przez nas dane osobowe są przetwarzane w oparciu o następujące podstawy 
prawne (czyli okoliczności uzasadniające): 

a. Przepisy o ochronie danych uprawniają nas do pracy na danych osobowych na 
żądanie osoby, która potencjalnie chce wejść z nami w relację umowną, w 
zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia zawarcia takiej umowy (art. 
6 ust. 1 lit. b RODO). Jeżeli komunikacja z Państwem dotyczy możliwości 



zawarcia współpracy lub ustalania jej warunków, korzystamy z tej właśnie 
podstawy prawnej. 

b. RODO dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest ono niezbędne 
do zrealizowania tzw. prawnie usprawiedliwionego celu, który jest nadrzędny 
względem zagrożeń dla prywatności płynących z takiego przetwarzania (art. 6 
ust. 1 lit. f RODO). Za taki właśnie cel uważamy prowadzenie z Państwem 
komunikacji, która nie dotyczy bezpośrednio współpracy, a służy nawiązaniu 
lub utrzymaniu relacji lub prezentacji nas i prowadzonej przez nas działalności. 

5. Dane osobowe nie są przez nas przekazywane innym podmiotom. Odstępstwem od 
tej zasady może być sytuacja, w której o dostęp do nich wystąpi podmiot posiadający 
takie uprawnienia na mocy przepisów prawa (np. sąd, policja, prokuratura). W 
sytuacjach, o których mowa powyżej, a więc kiedy dochodzi do powstania kopii danych 
na Państwa temat w naszych systemach, do przechowywania tych danych 
wykorzystujemy usługi hostingu danych. 

6. Informacje o Państwu będą dostępne w naszych systemach przez czas potrzebny nam 
na przygotowanie odpowiedzi. Nigdy nie będzie to czas dłuższy niż 90 dni. 

7. Sygnalizujemy także, że Państwa dane zgromadzone w narzędziach Facebooka 
(historia wpisów, historia messengera) podlegają retencji na zasadach określonych 
regulaminem Facebooka. 

8. Ze względu na to, że pracujemy na danych na Państwa temat, przysługują Państwu 
następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do 
uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia. 

9. Macie Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich 
danych osobowych. 

10. Możecie także wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli dojdziecie do wniosku, że 
nasza praktyka narusza przepisy prawa. 

11. Prowadzenie z nami komunikacji jest w pełni dobrowolne. 
12. Nie prowadzimy zautomatyzowanych procesów w celu podejmowania względem 

Państwa jakichkolwiek decyzji. Nie profilujemy naszych fanów. 


