
INFORMACJA RODO  

dotycząca przetwarzania danych osobowych użytkowników portalu społecznościowego  

FACEBOOK 

 

    Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych                                    

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka 

Publiczna w Żninie z siedzibą 88-400 Żnin ul. Sienkiewicza 4, adres mailowy: 

bibliotekaznin@wp.pl, tel. 52 3020516 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można 

kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych  tel. 607 753 475 lub mailowo: daneosobowe24h@wp.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest prawnie 

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Administrator przetwarza 

dane osobowe Użytkowników w celu promowania wydarzeń oraz usług Administratora, 

poszerzania społeczności jego sympatyków oraz utrzymywania z nimi kontaktu, a także w 

celu umożliwienia prowadzenia i bieżącego zarządzania profilem Facebook, z 

uwzględnieniem zasad prywatności określonych przez Facebook 

(https://www.facebook.com/privacy/explanation). Dane członków społeczności są 

przetwarzane także w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być przetwarzane 

w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. 

4. Dane pozyskujemy bezpośrednio od Użytkowników portalu. 

5. Do wszystkich informacji o Użytkownikach ma dostęp Facebook, a wszystkie interakcje na 

profilu Administratora są widoczne dla jego innych Użytkowników. 

6. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres obserwowania profilu przez 

Użytkowników. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych klientom biblioteki przysługuje prawo: 

     - dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania                             

oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana; 

      - wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8.  Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie. 

 9. Informacje kontrolowane przez Facebook Ireland zostaną przekazane lub przesłane do 

Stanów Zjednoczonych lub innych krajów poza miejscem zamieszkania Użytkownika, lub 

też mogą być w nich przechowywane lub przetwarzane do celów opisanych w zasadach 

prywatności (więcej: https://www.facebook.com/policy.php). Poziom ochrony danych 

osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego 

zapewnianego przez prawo europejskie. Spółka Facebook Inc. (dalej „Facebook”) 

przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA oraz Porozumienia 

w sprawie Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA (więcej: 

www.facebook.com/about/privacyshield). 

 

 

 

 

 


