Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
na portalu społecznościowym Facebook, Instagram Biblioteki Pedagogicznej w Płocku
Szanowni Państwo,
stosownie do Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy w
jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie
korzystania z profilu społecznościowego Biblioteki Pedagogicznej w Płocku w serwisie
Facebook.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Płocku
przy ul. Gałczyńskiego 26, tel. 24 366-53-70, zwana dalej Administratorem;
Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych kontakt z inspektorem
ochrony danych osobowych u Administratora możliwy jest za pomocą adresu e-mail:
iod@bpplock.pl.
3. Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu
społecznościowego Biblioteki Pedagogicznej w Płocku na serwisie Facebook będą
przetwarzane w następujących celach:
a) Prowadzenia strony Biblioteki Pedagogicznej w Płocku na portalu
społecznościowym Facebook, na warunkach i zasadach określonych przez
Facebook Inc. w celu informowania za jego pomocą o naszej aktywności, o
wydarzeniach, o działalności skierowanej na realizację zadań określonych w
przepisach w sprawie zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych
b) Prowadzenia komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcji serwisu Facebook
(np. komentarze, wiadomości), komunikatora Messenger, aplikacji Instagram;
c) w celach statystycznych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez
Facebook.
4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:
a) dobrowolnie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w
szczególności poprzez klikniecie ikony „Lubię to” lub „Obserwuję” lub
opublikowanie swojego komentarza, pod dowolnym z postów zamieszczonych
przez bibliotekę na fanpage;
b) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. f.
5. Kategorie danych osobowych przetwarzane przez Administratora.
a) dane identyfikacyjne (np. imię nazwisko, pseudonim) w zakresie opublikowanym
przez Państwa na Państwa własnym profilu społecznościowym Facebook;
b) inne dane np. wizerunek, inne zdjęcia, dane kontaktowe opublikowane i
udostępnione przez Państwa na profilu Facebook, Instagram, w aplikacji
Messenger;
c) anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage
dostępne za pomocą „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka
stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu
Facebooka. Dane te gromadzone za pośrednictwem plików 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 fanpage’a.

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania w
imieniu Administratora, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy oraz właściciel
portalu społecznościowego na zasadach określonych przez Facebook pod adresem
https://www.facebook.com/fbprivacy.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do przeglądania fanpage,
pozostawiania komentarzy, komunikacji.
8. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz z
zastrzeżeniem przepisów prawa do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w każdej chwili w postaci oświadczenia przesłanego na adres e-mail: iod@bpplock.pl,
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10. W każdej chwili możecie Państwo przestać obserwować fanpage biblioteki, a także
usunąć udostępnione przez Państwa komentarze, zdjęcia.
8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji
międzynarodowych z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych
w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook
standardowych klauzul umownych zatwierdzonych prze Komisję Europejską i decyzją
Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w
odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook
pod adresem https://www.facebook.com/fbprivacy.
10. Państwa dane osobowe uzyskujemy z Państwa wpisów na fanpagu biblioteki na
portalu Facebook oraz z Państwa profilu na Facebooku.
11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to
niezbędne do realizacji celów, w których dane te są przetwarzane.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu
wycofania zgody.
Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora będą
przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.
Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzjących fanpaga dostępne za pomocą
funkcji „ Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w
serwisie Facebook i wynosi 2 lata.
Państwa dane gromadzone przez Facebook podlegają przetwarzaniu na zasadach
określonych przez regulaminem Facebooka.

