
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA ODWIEDZAJĄCYCH FANPAGE 

NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO ORAZ ODDZIAŁU 

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO SZPITALA JOANNITAS W PSZCZYNIE 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE 

L 119 z p.zm.) (zwane „RODO”): 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZPITAL JOANNITAS W PSZCZYNIE 

samorządowa sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie (43-200), ul. dr. Witolda Antesa 11. 

2. Administrator przetwarza dane osób, które: 

a) dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”; 

b) udostępniły post lub opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów 

zamieszczonych na fanpage’u. 

3. Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan uzyskać kontaktując się 

z inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@szpital.pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora wskazany powyżej. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: 

a) prowadzenie fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook Oddziału 

Neonatologicznego oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego SZPITALA JOANNITAS 

W PSZCZYNIE na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Ireland Ltd., 

a ponadto w celu: 

b) informowania użytkowników platformy Facebook o prowadzonej przez Administratora  

działalności oraz promowaniu organizowanych wydarzeń, 

c) komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook, takich jak 

komentarze czy wiadomości. 

5. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a i f) RODO, 

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

Ponadto administrator portalu Facebook, jako dostawca narzędzi związanych z fanpage 

oraz komunikatora Messenger, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie 

danych osób korzystających z fanpage’a lub komunikatora Messenger, który może przetwarzać 

ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne. W szczególności Facebook w 

oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte 

w plikach cookies osób odwiedzających fanpage. 



6. Państwa dane udostępnione w postach i komentarzach będą przetwarzane w serwisie 

Administratora do czasu usunięcia ich przez autora. Dane przetwarzane na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia 

sprzeciwu lub ustania tego interesu. Jeśli nie może Pan/Pani usunąć określonego komentarza 

należy zwrócić się o to z prośbą do Administratora. W każdym momencie istnieje możliwość 

zaprzestania „obserwowania” lub „polubienia” fanpage’a, a także zgłoszenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych w tych celach. Niezależnie od przechowywania danych przez 

Administratora własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu 

Facebook. 

7. Państwa dane osobowe podawane na portalu Facebook w związku z korzystaniem z fanpage’a 

lub przekazywane za pośrednictwem komunikatora Messenger mogą być dostępne dla 

administratora tego portalu Facebook Ireland Ltd. na określonych przez portal, 

niepodlegających zmianie zasadach dotyczących przetwarzania danych (dostępnych pod 

adresem: https://www.facebook.com/about/privacy), jak również mogą być dostępne dla 

innych użytkowników portalu Facebook. 

8. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych: 

• prawo dostępu do danych osobowych,  

• prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• prawo do usunięcia danych. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka 

prawnie uzasadnionego interesu Szpitala, posiadacie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych. 

Administrator może zrealizować Pana/Pani uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie 

techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na wniosek komentarza lub posta 

zawierającego dane osobowe). 

Niezależnie od kontaktu z Administratorem w sprawie przetwarzania Pana/Pani danych za  

pośrednictwem portalu Facebook lub komunikatora Messenger można kontaktować się 

także z administratorem portalu Facebook. 

9. Podanie danych w ramach korzystania z Facebooka i z narzędzi dostępnych w portalu jest 

dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności 

(takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy, czy kontaktowania się przy użyciu 

komunikatora Messenger. 

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


10. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


