
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w ramach fanpage’a Liceum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek 

 w portalu społecznościowy Facebook 

 

Na podstawie art. 13rozporządzenia 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 (dalej: RODO), czyli tzw. 

„RODO”, poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku 

z korzystaniem z fanpage’a Liceum i Szkoły Podstawowej w portalu Facebook.  

 

Administrator danych:  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II 

Sióstr Prezentek z siedzibą w Rzeszowie, ul. ks. Jałowego 1 tel. (fax): 17 853 64 42 email: 

prezentek@szkola.opoka.org.pl.  

 

Cel, zakres oraz podstawa prawna  przetwarzania danych:  
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: 

 publikowania postów na fanpage’u; 

 prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami; 

 udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości; 

 informowania o naszej działalności, tj. w celu promocji Szkoły; 

 statystycznym (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników fanpage’a). 

We wszystkich opisanych powyżej przypadkach podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 

Szkoły, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: „Nasz prawnie uzasadniony interes”). Wspomniany prawnie 

uzasadniony interes polega na udzielaniu odpowiedzi na wiadomości i komentarze użytkowników, 

informowaniu o naszej działalności czy potrzebie prowadzenia analiz danych statystycznych dotyczących 

funkcjonowania fanpage’a. 

Potencjalnie dane przetwarzane mogą być także w celu realizacji obowiązków, które nakładają na nas 

przepisy prawa, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

W związku z prowadzanym fanpage’m będą przetwarzane dane osobowe: 

 osób, które dokonały subskrypcji poprzez kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuj”; 

 osób, które zareagowały na publikowane przez nas posty lub opublikowały komentarz; 

 osób, które przesłały do nas zapytanie poprzez prywatną wiadomość; 

 osób odwiedzających nasz fanpage. 

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych. 

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane: 

 podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym 

przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook, 

 dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook; 

 zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek); 

 inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage – użytkownik; 

 treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger; 

 anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji 

„Facebook Insights” Informacje te mają charakter statystyczny, jednak tworzone są w oparciu 

o obserwacje czynione przez Facebook Ireland Ltd. 

Obowiązek podania danych osobowych:  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu Facebook, jest 

to nieodłącznie związane z subskrypcją fanpage’a, komentowaniem czy reagowaniem na posty lub 

wysłaniem do nas prywatnej wiadomości. 

W przypadku przeglądania fanpage’a przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne zbierane są 

automatycznie przez Facebook Ireland Ltd. 



 

Udostępnianie danych osobowych. 

W związku ze specyfiką działania Facebook’a dane osobowe mogą być udostępniane spółkom z grupy 

operatora obsługującego ten portal. 

Potencjalnie dane mogą zostać także udostępnione organom władzy publicznej, jeśli taki obowiązek 

spoczywał będzie na nas w świetle obowiązujących przepisów prawa. 

 

Okres przechowywania danych osobowych:  
Dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu lub do czasu ustania 

celów przetwarzania związanych z prawnie uzasadnionym interesem Szkoły. 

 

Odbiorcy danych:  

Informacje (treść komentarzy, polubienia, posty), w tym dane osobowe zamieszczone przez Panią/Pana na 

portalu  są jawne. 

  

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych:  
Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do 

sprostowania tych danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa 

przetwarzania danych. 

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych. 

We własnym zakresie Administrator nie planuje bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich 

(czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, EOG) ani do organizacji międzynarodowych. Specyfika 

działania Facebook’a i jego międzynarodowy charakter powodują jednak, że potencjalnie możliwy jest 

transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas). Podstawą takiego transferu są stosowane przez 

Facebook Ireland Ltd. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:  
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na  

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 

 


