KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANAŁÓW SOCIAL MEDIA

Informujemy, że:
1.

Tomasz Mach OSTEO-MACH z siedzibą w Lubaczowie, przy ul. Kombatantów 10, przetwarza dane osobowe osób, które:
- dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”
- opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u

2.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Tomasz Mach prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Mach OSTEO-MACH
z siedzibą w Lubaczowie, przy ul. Kombatantów 10, NIP 7931550522, REGON: 180670608 zwany dalej OSTEO MACH.

3.

Przetwarzamy dane osobowe osób określonych w pkt I w następujących celach:
- w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Osteo-Mach Gabinet Osteopatii i Fizjoterapii w Rzeszowie 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 i naszej marki, produktów oraz usług, 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 fanpaga, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści
zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO);
- Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu
wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

4.

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał 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 oraz
nonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez
Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym
(zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia
użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.

5.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają
dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca obsługę IT fanpaga;
- właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook
dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

6.

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.

7.

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania.
- dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
- dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie
danych;
- 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;

- dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas
dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
8.

Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpagu na platformie internetowej
Facebook.

9.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

a.

prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);

b.

prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);

c.

prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);

d.

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

e.

prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);

f.

prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO),

g.

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie
danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

10. Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale nie jest możliwe obserwowanie naszego profilu bez ich udostępnienia.

