
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 jednym z 

naszych fanpage’ów. 

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących 

podstawach prawnych: 

• w celu prowadzenia fanpage’a pod nazwą  „Instytut Korfantego” oraz „Polifonie/Katowice 

Teatralna 4” na portalu społecznościowym Facebook (na warunkach oraz na zasadach 

określonych przez Facebook Inc.) i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, 

promowaniu wydarzeń kulturalnych, które organizujemy i współorganizujemy, naszych 

produktów oraz usług, oraz w celu budowaniu i poszerzania zakresu działań społeczno-

kulturalnych które prowadzimy oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych 

funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie 

uzasadniony interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f. RODO) 

• w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu 

korzystania z fanpage’a, aby móc poprawić jakość fanpage’a (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO). 

Jakie dane przetwarzamy? 

• identyfikator Facebooka (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; 

• inne dane w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu 

społecznościowym Facebook; 

• zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa 

wizerunek); 

• inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- 

użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne; 

• 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) 

• anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających naszego fanpagea, 

udostępnione przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków 

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

Komu mogą być przekazywane Państwa dane osobowe? 

• organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub 

działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  



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). 

Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook deklaruje, wykorzystywanie typowych klauzul umownych 

zatwierdzone przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej 

stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów – więcej: 

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

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe? 

• informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą 
przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia 
współpracy;  

• 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 Facebooka; 

• dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody; 

• dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą 
przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, 

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

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu: 

• prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii, 

• prawo do sprostowania (poprawiania) danych, 

• prawo do usunięcia danych, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

• prawo do przenoszenia danych, 

• prawo do cofnięcia zgody –  w przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych 
odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących 

Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO  na podstawie tych 

przepisów. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy 

istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa 

interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową lub list przesłany 

pocztą tradycyjną lub osobiście w naszej siedzibie. 

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). 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak 

możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy. 

 

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

