Informacje o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników na portalu
społecznościowym Facebook
1. Administratorem Państwa danych osobowych danych jest Zespół Szkół nr 2 w GolubiuDobrzyniu z siedzibą przy ul. Kilińskiego 31, w Golubiu-Dobrzyniu, tel.: +48 566834707 adres
e-mail: sekretariat@zs-2.pl.
2. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora
– art. 6 ust. 1 lit. f Rodo- prowadzenie strony- fanpage’a szkoły w celu promocji, komunikacji
i budowania społeczności, przekazywania informacji, jak również obrona i dochodzenie
roszczeń z tym związanych. Dane mogą być również przetwarzane na podstawie udzielanej
zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez okres do jej wycofania.
3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
4. Mają Państwo prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5. Kategorie osób, których dane są przetwarzane: osoby które dokonały subskrypcji poprzez
kliknięcie ikony ,,Lubię to,, lub ,,Obserwuj,, opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek
z postów zamieszczonych na fanpage’ u.
6. Państwa dane mogą udostępniane przez Administratora danych podmiotom upoważnionym do
uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
7. Został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres
e-mail: iod@golub-dobrzyn.com.pl.
8. Państwa dane będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub ustania prawnie
uzasadnionego interesu, nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń lub do momentu
wycofania zgody, jeśli taka była wyrażona. Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających
fanpage dostępne za pomocą funkcji ,,Facebook Insights,, będą przetwarzane przez czas
dostępności tych danych w serwisie Facebook, przez okres wynikający z regulaminu serwisu.
9. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu
danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Portal
zatwierdzonych klauzul umownych.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

