
     
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 jako RODO), informujemy że : 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Marii 
Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, e-mail: sekretariat@pgkim.konin.pl, tel. 63 2428276. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 
skontaktować pod adresem poczty elektronicznej : iod@pgkim.konin.pl. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
• prowadzenia fanpage'a pod nazwą PGKiM Sp. z oo w Koninie na portalu 

społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez 
Facebook Inc., 

• informowania za jego pomocą o wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem 
Spółki, 

• informowania o wykonywanych usługach, promowania wydarzeń, oraz budowania 
pozytywnego wizerunku Spółki i stworzeniu społeczności związanej                                 
z Administratorem za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu 
Facebook (komentarze, wiadomości), co jest prawnie uzasadnionym interesem 
Administratora. 

• analiz statystycznych i analitycznych. 
5. Administrator będzie przetwarzał następujące dane : 

• wszelkie dane, w  tym dane identyfikacyjne, publikowane przez użytkownika             
na własnym profilu Facebooka, 

• anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a 
6. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych : 

• zgoda użytkownika, wyrażona poprzez opublikowanie własnego komentarza lub 
kliknięcie ikony „Lubię to”, „Udostępnij” albo „Obserwuj” (tj. wyraźne działanie 
potwierdzające). 

• prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO) 
7. Okres przechowywania danych jest związany z celami i podstawami prawnymi ich 

przetwarzania : 
• dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu cofnięcia 

zgody, 
• dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora 

przetwarzane będą do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania 
lub ustania tego interesu. 

8. Administrator uzyskuje dane użytkowników od firmy Facebook Inc., publicznego 
profilu użytkownika oraz wpisów na fanpage’u Administratora. 

9. Administrator będzie przetwarzał dane identyfikacyjne (nazwa profilu w serwisie 
Facebook), adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika, opublikowany przez 
Państwa wpis, dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage. 

10. Administrator udostępnia dane osobowe wyłącznie podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, które świadczą usługi na rzecz 
Administratora (IT, marketing). 

11. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych 
osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, oraz prawo 
cofnięcia zgody na przetwarzanie. 

12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych przy ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, elektroniczna skrzynka 
podawcza https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, telefon 22 531 03 00. 

13. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski (UE) Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu 
danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook 
klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji 
Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu                  
do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem 
https://www.facebook.com/about/privacy.  

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW FANPAGE’A 
ADMINISTRATORA NA FACEBOOKU 

 


