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Klauzula informacyjna RODO dla odwiedzających fanpage Facebook  

Zespołu Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej 

Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które: 

dokonały subskrypcji fanpage Zespołu Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej poprzez kliknięcie ikony 
„Lubię to” lub „Obserwuj” lub opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów 
zamieszczonych na fanpage’u. 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół nr 7, siedzibą w Rudzie 
Śląskiej (41-700), ul. Bujoczka 2,  reprezentowany przez Dyrektora szkoły.  

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez emaila iod@zsp7.pl lub za 
pośrednictwem danych kontaktowych szkoły, należy pamiętać, iż dane te służą wyłącznie do 
kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.  

3. Informacje ogólne: 
 Zawarte niżej informacje zostały spisane dla użytkowników Facebooka, a w szczególności 

dla fanów naszego fanpage’a w celu przekazania informacji na temat gromadzenia 
danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają 
użytkownicy. 

 Wszelkie działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte 
w regulaminie Facebooka. 

 Wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego 
użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook. 

 Nasza szkoła administruje Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi 
na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach 
prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych. 

 Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane 
tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. 

 Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie będzie 
archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook. 

 Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów 
społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu 
gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego 
przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących 
Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo 
zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy:  Facebook Inc., 
1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://pl-
pl.facebook.com/privacy/explanation. 

4. Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzamy następujące rodzaje 
danych osobowych: 

 identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas  

w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych); 

 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); 

 podstawowe dane identyfikacyjne i inne dane w zakresie opublikowanym przez Państwa 
na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;  

 anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne 
za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie 
do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone 
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dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera 
niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia 
użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony 
w chwili otwarcia fanpaga. 

5. Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących 
podstawach prawnych: 

 art. 6 ust 1 lit. a) RODO - tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody udzielonej 
wraz z wejściem na fanpage, dokonania subskrypcji fanpage'a poprzez kliknięcie 
ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij” lub opublikowania swojego komentarza 
pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u Administratora;   

 art. 6 ust 1 lit. f) RODO - prowadzenia fanpage pod nazwą Zespół Szkół nr 7 w 
Rudzie Śląskiej na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na 
zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej 
aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i w których 
uczestniczymy, w tym promowanie osiągnięć i umiejętności naszych uczniów oraz w 
celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook 
(komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem;  

 art. 6 ust. 1 lit f) - w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;  

 art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, 
popularności, sposobu korzystania z fanpaga, co jest naszym prawnie uzasadnionym 
interesem; 

 Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie 
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas 
do wycofania zgody (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit a) RODO).  

6. Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:  

 organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne 
lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, jeśli taki obowiązek 
spoczywał będzie na nas w świetle obowiązujących przepisów prawa;  

 odbiorcą Państwa danych jest również właściciel portalu społecznościowego Facebook 
na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez 
Facebook, dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy.  

7. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru 
przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać 
Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
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. 

8. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 
powyżej celów przetwarzania tj.:  

 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; 
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 dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą 
funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych 
w serwisie Facebook wynoszący 2 lata. 

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz przestać obserwować nasz fanpage, jak również 
usunąć opublikowane przez siebie komentarze. 

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

 prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz ich sprostowania poprzez  
zalogowanie się  na  swoim  profilu  i  postępowanie  zgodnie  z  instrukcją  
Facebooka; 

  prawo do usunięcia danych; 
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - mają Państwo prawo 
w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną 
sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego 
na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO. 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; 

 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; 

 W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia 
RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych. 

10. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w celu zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.  

11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu 
Facebook jest nieodłącznie związane z subskrypcją fanpage’a, komentowaniem czy 
reagowaniem na posty lub wysłaniem do nas prywatnej wiadomości. W przypadku 
przeglądania fanpage’a przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne zbierane są 
automatycznie przez Facebook Ireland Ltd. 

 


