Klauzula informacyjna dla odwiedzających fanpage Facebook lub Instagram
Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej
Klauzula kierowana jest w szczególności do osób, które:
• dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Polub te stronę” lub „Udostępnij”;
• opublikowały swój komentarz, udostępniły go lub kliknęły ikonę „Lubię to”, pod którymkolwiek
z postów zamieszczonych przez BBOSiR;
• udostępniły na swoim profilu którykolwiek z materiałów zamieszczonych przez BBOSiR;
• wysłały wiadomość prywatną do BBOSiR poprzez funkcję „Wyślij wiadomość”.
1. Administratorem Państwa danych osobowych wskazanych w niniejszej klauzuli jest BielskoBialski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku –Białej, ul. Marii Konopnickiej 5, 43-300 BielskoBiała, reprezentowany przez Dyrektora.
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można
kontaktować się z Inspektorem ochrony danych drogą listowną na adres Administratora
danych osobowych oraz poprzez e-mail: ido@bbosir.bielsko.pl
3. Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie
Facebooka. Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego
użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook. Administrujemy Państwa dane
tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz
komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez
nas udostępnionych. Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie jest
archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook i Instagram. Nie mamy kontroli nad tym,
jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je
przetwarza. Serwis Facebook i Instagram przetwarza dane użytkowników podczas korzystania
z naszych fanpage’y dla celów własnych.
4. Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzamy następujące rodzaje
danych osobowych:
• identyfikator Facebooka/Instagram (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie
jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości
danych);
• podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Państwa na
Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook/Instagram;
• inne dane w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na
portalu społecznościowym Facebook/Instagram;
• dobrowolnie umieszczane zdjęcie profilowe oraz inne zdjęcia (które również mogą
przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage – użytkownik;
• treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację
Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze
telefonu
oraz
opisu,
który
Państwo
zawarliście
w
związku
z okolicznościami naszej korespondencji).
5. Państwa dane przetwarzane są przez nas w celu prowadzenia fanpage pod nazwą BielskoBialski Ośrodek Sportu i Rekreacji na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz
na zasadach określonych przez Facebook Inc. oraz w celu:
• informowania za jego pomocą o naszej aktywności;
• promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy;
• w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook
(komentarze, chat, wiadomości).
6. Nie będziemy przekazywać Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych
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w ramach serwisu Facebook. Będziemy przekazywać Państwa dane podmiotom, którym
jesteśmy zobowiązani przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności: właścicielowi portalu społecznościowego Facebook/Instagram
niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook
dostępnych pod adresem:
• dla Facebook https://www.facebook.com/about/privacy
• dla Instagram https://help.instagram.com/519522125107875
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. a) RODO1 – na podstawie zgody;
• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest
Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem
umowy;
• art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora danych osobowych;
• art. 6 ust. 1 lit. a) w związku z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – na podstawie zgody na
przetwarzanie danych, o jakich mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:
• informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych
będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania;
• w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa
komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez
autora;
• Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia
aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram
podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebook/Instagram;
• dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą
funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych
w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania do
sprostowania (poprawiania) danych, prawo żądania usunięcia danych, prawo żądania do
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, w przypadku, gdy uznacie
Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Nie będziemy podejmowali w oparciu o Państwa dane osobowe zautomatyzowanych decyzji,
w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie
brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)

