al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin

KLAUZULA INFORM
INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW FACEBOOK
Kto jest Administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70
70-111 Szczecin (dalej SPSK-2).. Ponadto informujemy, że administrator
portalu Facebook jako dostawca narzędzi związanych z fanpage’em oraz komunikatora Messenger, jest podmiotem
współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage’a lub komunikatora Messenger, który
któ może
przetwarzać ich dane we własnych celach, w oparciu o inne podstawy prawne.
Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?
Administrator powołał Inspektora Ochrony D
Danych (IOD). Kontakt z IOD jest możliwy telefonicznie pod nr: 91 466 14 77, lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@spsk2-szczecin.pl. Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy
dotyczące przetwarzania Państwa danych prze
przez SPSK-2, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do
swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu na ich przetwarzanie.
W jakim celu będą przetwarzane moje dane osobowe?
Lp.
Cel przetwarzania
Podstawa prawna
1
Prowadzenie fanpage’a
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda użytkownika, wyrażona poprzez wyraźne działanie
potwierdzające, jakim jest dokonanie subskrypcji fanpage przez kliknięcie ikony „lubię to”
lub „obserwuj” bądź poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z
postów zamieszczonych na fanpage’u administratora lub wysłanie do administratora
wiadomości za pośrednictwem aplikacji Messenger;
2
Udzielanie odpowiedzi
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda użytkownika, wyrażona poprzez wyraźne działanie
na zamieszczane przez potwierdzające, jakim jest dokonanie subskrypcji fanpage przez kliknięcie ikony „lubię to”
Państwa
posty
i lub „obse
„obserwuj”
rwuj” bądź poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z
komentarze
postów zamieszczonych na fanpage’u administratora lub wysłanie do administratora
wiadomości za pośrednictwem aplikacji Messenger;
3
Prowadzenie
nadzoru art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda użytkownika, wyrażona poprzez wyraźne działanie
nad
treściami potwierdzające, jakim jest dokonanie subskrypcji fanpage przez kliknięcie ikony „lubię to”
publikowanymi
przez lub „obserwuj” bądź poprzez opublikowanie swojego komentarza pod kktórymkolwiek z
użytkowników
postów zamieszczonych na fanpage’u administratora lub wysłanie do administratora
wiadomości za pośrednictwem aplikacji Messenger;
4
Komunikacja
za art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda użytkownika, wyrażona poprzez wyraźne działanie
pośrednictwem
potwierdzające, jakim jest dokonanie subskrypcji fanpage przez kliknięcie ikony „lubię to”
dostępnych
lub „obserwuj” bądź poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z
funkcjonalności
postów
ostów zamieszczonych na fanpage’u administratora lub wysłanie do administratora
serwisu Facebook oraz wiadomości za po
pośrednictwem aplikacji Messenger.
aplikacji Messenger
5
Informowania
o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda użytkownika,
ownika, wyrażona poprzez wyraźne działanie
aktywności
oraz potwierdzające, jakim jest dokonanie subskrypcji fanpage przez kliknięcie ikony „lubię to”
promowaniu wydarzeń, lub „obserwuj” bądź poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z
które
organizuje postów zamieszczonych na fanpage’u admini
administratora
stratora lub wysłanie do administratora
administrator
wiadomości za pośrednictwem aplikacji Messenger;
6
Prowadzenia statystyk i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda użytkownika, wyrażona poprzez wyraźne działanie
analiz
potwierdzające, jakim jest dokonanie subskrypcji ffanpage
anpage przez kliknięcie ikony „lubię to”
lub „obserwuj” bądź poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z
postów zamieszczonych na fanpage’u administratora lub wysłanie do administratora
wiadomości za pośrednictwem aplikacji Messenger;
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Czy moje dane będą komuś udostępniane?
Państwa dane osobowe przetwarzane przy użyciu portalu Facebook w związku z korzystaniem z fanpage’a SPSK-2,
lub przekazywane za pośrednictwem komunikatora Messenger mogą być dostępne dla administratora tego portalu i
komunikatora – tj. Facebooka.
Jak długo moje dane będą przetwarzane?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez SPSK-2 przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej
celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim są Państwo aktywnym użytkownikiem fanpage’a lub do
czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane zawarte w postach lub komentarzach
mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie są Państwo w stanie usunąć określonego komentarza,
mogą Państwo zwrócić się o to z prośbą do administratora. W każdym momencie mogą Państwo zrezygnować
z „obserwowania” lub „polubienia” fanpage’a SPSK-2, mogą również zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania
swoich danych w wyżej wymienionych celach. Niezależnie od przechowywania danych przez SPSK-2, własne okresy
przechowywania danych może stosować administrator portalu Facebook i aplikacji Messenger.
Jakie są moje prawa związane z przetwarzaniem moich danych osobowych?
Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
uzupełnienia, usunięcia, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania, a także uzyskania pierwszej
nieodpłatnej kopii Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie
danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody (nie wpłynie to na legalność przetwarzania
danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody). Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać w siedzibie
administratora, pisząc na adres administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kierując korespondencję
na adres: iod@spsk2-szczecin.pl. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest
Urząd Ochrony Danych Osobowych mieszczący się pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
Czy podanie moich danych jest obowiązkowe?
Podanie danych w ramach korzystania z fanpage’a jest dobrowolne, jednak brak podania danych może uniemożliwić
korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy czy kontaktowania się przy
użyciu komunikatora Messenger).
Czy moje dane będą przetwarzane jeszcze w jakiś sposób?
Państwa dane osobowe przetwarzane są w ściśle ograniczonym minimalnym zakresie niezbędnym do realizowania
ww. celów, administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
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