
 

Klauzula informacyjna – Facebook 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 

INSTYTUT MYŚLI POLSKIEJ IM. WOJCIECHA KORFANTEGO 

Szanowni Państwo, 

informujemy, iż administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Instytut Myśli 

Polskiej im. Wojciecha Korfantego, ul.  Teatralna 4,  40-003 Katowice. NIP: 6342865350, REGON: 

364603340, kontakt: tel. +48 (32) 251 75 63, e- mail:  kancelaria@instytutkorfantego.pl (zwany w 

dalszej części „Administratorem”). 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail:  iod@instytutkorfantego.pl. 

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które: 

• dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, 

• opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym 

fanpage’u. 

Podstawowym celem przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest prowadzenie 

fanpage’a pod nazwą  „Instytut Korfantego” na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach 

oraz na zasadach określonych przez Facebook Ireland Ltd. 

Dodatkowo Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

• informowania użytkowników platformy Facebook o prowadzonej przez Administratora 

działalności edukacyjnej, kulturowej, szkoleniowej, wydawniczej i innej zgodnej ze statutem 

Instytutu. 

• komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook, takich jak 

komentarze czy wiadomości, 

Prowadzone przez Administratora przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO, tj. w celu realizacji określonych wyżej, prawnie uzasadnionych interesów Administratora. 

Jakie dane przetwarzamy? 

• podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez 

użytkowników na ich własnych profilach w portalu społecznościowym Facebook; 

• dane opublikowane przez użytkowników na naszym fanpage’u; 

• anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających naszego fanpage, 

udostępnione przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków 

korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki „plikom cookies”. 

Komu mogą być przekazywane Państwa dane osobowe? 

• Facebook Ireland Ltd. na określonych przez portal, niepodlegających zmianie zasadach 

dotyczących przetwarzania danych (dostępnych pod adresem: 

https://www.facebook.com/about/privacy) 

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 

Z uwagi na fakt, że usługi świadczone przez Facebook mają zasięg globalny, w związku z ich realizacją 

może dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego na określonych przez portal Facebook, niepodlegających zmianie zasadach 

dotyczących transferu danych (dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy). 

 

https://www.facebook.com/about/privacy


Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe? 

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem naszego fanpage’a Facebook przetwarzać będziemy 

do czasu wniesienia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych? 

• żądania sprostowania danych – gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe 

lub niekompletne; 

• żądania usunięcia danych – w przypadku gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, 

dla których zostały zebrane przez Administratora, tj. gdy zgłoszą Państwo sprzeciw wobec 

przetwarzania Państwa danych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; 

jeśli Państwa dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisu prawa lub zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną 

oferowanych dziecku; 

• żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są 

nieprawidłowe, mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres 

pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy Państwa dane będą 

przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli aby zostały usunięte; gdy 

Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale będą potrzebne Państwu do obrony lub 

dochodzenia określonych roszczeń; gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania 

danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są 

nadrzędne wobec podstawy Państwa sprzeciwu; 

• żądania przeniesienia danych – gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się 

na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to 

odbywa się w sposób automatyczny. 

Mają Państwo również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych 

osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

W jakich sytuacjach mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych? 

• gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora danych lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest 

uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli, 

• gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym 

są profilowane dla tego celu. 

 

Informujemy również, iż Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przy użyciu narzędzi służących 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 


