
 
 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem z fanpage’a  

Wypełniając obowiązek nałożony na podmioty przetwarzające dane osobowe, 

wynikający z treści artykułów 13 ust. 1 i 2 oraz 14 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 - ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 04.05.2016 r. ze zm.), przekazujemy Państwu 

informacje, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe zebrane w trakcie korzystania  

z profilu https://www.facebook.com/pwsip w serwisie Facebook (dalej „fanpage”). 

Jak przetwarzamy dane osobowe? 

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, reprezentowana 

przez Rektora, jest w świetle obowiązujących przepisów administratorem Państwa danych 

osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za przetwarzanie posiadanych danych w sposób 

rzetelny, bezpieczny oraz zgodny z przepisami prawa. Nie jesteśmy jednak jedynym 

administratorem pozyskanych danych. Zwracamy Państwa uwagę, że w zakresie informacji 

zawartych na profilu, jak i wszelkich aktywności wynikających z jego użytkowania, 

administratorem tych danych jest także spółka Facebook Inc. PWSIiP w Łomży administruje 

Państwa danymi tylko i wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na pytania, komentowania wpisów 

oraz treści przez nas udostępnionych oraz komunikacji z użytkownikami w ramach 

prowadzonej przez nas działalności. W relacji z Facebookiem, nasza odpowiedzialność 

związana z przetwarzaniem Państwa danych osobowych ogranicza się do operacji zbierania 

danych oraz ich transmisji do Facebooka. Poniższa informacja ma zapewnić jasność  

i przejrzystość celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych, a także możliwość 

sprawowania kontroli nad nimi. 

Kontakt z administratorem 

          Z administratorem można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: 

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, 18-400 Łomża, ul. 

Akademicka 14, telefonicznie pod numerem telefonu: (86) 215 59 50, lub za pomocą poczty 

elektronicznej: rektorat@pwsip.edu.pl. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z 

którym można się kontaktować osobiście: ul. Akademicka 1, bud. B, pok. B2.20, 

telefonicznie: 86 216 82 60; 86 215 59 53 wew. 3220 lub na adres e-mail: 

inspektorochronydanych@pwsip.edu.pl we wszystkich sprawach dotyczących danych 

osobowych przetwarzanych przez administratora. Administratorem danych osobowych 

przetwarzanych przez Facebook jest spółka Facebook Inc., z którą można skontaktować się 

przez Internet lub drogą pocztową pod adresem: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal 

Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.  

Z inspektorem danych osobowych z ramienia spółki można się kontaktować pod adresem: 

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970   
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Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jaki sposób weszliśmy w ich posiadanie oraz co 

nas uprawnia do ich przetwarzania?  

W związku z korzystaniem przez Państwa z naszego Fanpage’a na portalu 

społecznościowym, będziemy przetwarzali Wasze imiona i nazwiska, zamieszczone przez 

Was treści (jeśli do nas napiszecie lub skomentujecie nasz post, albo użyjecie w celu 

komunikacji aplikacji Messenger – dzięki czemu możemy wejść w posiadanie Państwa 

numeru telefonu lub adresu e-mail), wizerunek (jeśli został przez Was zamieszczony na 

Waszym profilu w portalu społecznościowym), adres IP komputera i identyfikator 

przeglądarki internetowej użytkownika, a także anonimowe dane statystyczne dotyczące osób 

odwiedzających nasz Fanpage, dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" 

udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków 

korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami 

cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać 

z danymi użytkowników Facebooka, a który zostaje pobrany i przetworzony już w chwili 

otwarcia naszego Fanpage'a, nawet jeśli osoba odwiedzająca nie jest zarejestrowanym 

użytkownikiem Facebook’a. Z uwagi na to, że PWSIiP jako operator witryny internetowej 

proponującej treści zewnętrzne, nie ma wpływu na to, co dostawca zewnętrzny zrobi 

z pozyskanymi danymi - w szczególności, w jaki sposób postanowi je przechowywać 

i wykorzystywać - polecamy zapoznanie się z polityką prywatności spółki Facebook, 

dostępną pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation. Dane dostarczacie 

nam Państwo osobiście odwiedzając nasz profil na portalu Facebook. Podejmując tego typu 

aktywność, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych. Dane 

osobowe uzyskane od Państwa w oparciu o wyrażoną zgodę przetwarzamy na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia i w zakresie niezbędnym do prowadzenia Fanpage’a. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne. Proszę pamiętać, że zgoda może być przez Państwa 

wycofana w dowolnym momencie – poprzez usunięcie swoich komentarzy lub zaniechanie 

obserwowania naszego Fanpage’a - jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Państwa dane uzyskujemy też od firmy Facebook w zakresie, o którym była mowa wyżej oraz 

z Państwa publicznego profilu na platformie internetowej Facebook.  

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe? 

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia Fanpage’a pod nazwą 

https://www.facebook.com/pwsip na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach 

określonych przez Facebook Inc., w celu budowania i utrzymania społeczności z nami 

związanej oraz komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook 

(wiadomości, komentarze, odpowiedzi, udostępnianie postów). Dane osobowe będą 

przetwarzane również w celu informowania o naszych usługach oraz o nas samych. Dane 

przetwarzamy również w celach analitycznych i statystycznych polegających na 

prezentowaniu nam przez Facebook Inc. danych o wyświetlalności naszych postów, ich 

zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących. Dane 
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prezentowane nam przez Facebook są danymi statystycznymi, jednak tworzone są na 

podstawie obserwacji przez tę spółkę Państwa zachowań na naszym Fanpage’u. 

Komu przekazujemy Państwa dane? 

Pozyskane dane mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej w ramach 

prowadzonych postępowań w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. Zebrane dane nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach 

serwisu Facebook z uwzględnieniem 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. 

Jak długo przechowujemy Państwa dane? 

Zebrane dane osobowe będące w posiadaniu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki  

i Przedsiębiorczości w Łomży, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. 

celów, a dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających Fanpage'a, dostępne za pomocą 

funkcji „Facebook Insights", będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych  

w serwisie Facebook. Inne Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook, takie jak 

historia wpisów, historia aktywności w poszczególnych aplikacjach (Messenger, Instagram), 

są przechowywane na zasadach określonych regulaminem Facebooka.  

Przysługujące Państwu uprawnienia 

W celu realizacji swoich praw związanych z ochroną danych osobowych, mogą 

Państwo wystąpić do nas z wnioskiem o: 

 dostęp do danych (informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię 

danych); 

 sprostowanie (poprawienie danych, które są nieprawidłowe); 

 usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie; 

 ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych 

– stosownie do złożonego wniosku). 

         Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają  

z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. To, z którego uprawnienia mogą 

Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywanej przez nas do 

przetwarzania Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.  

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić  

o podanie dodatkowych informacji, pozwalających na potwierdzenie państwa tożsamości. 

Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu 



 
 

 

          Zebrane dane nie będą wykorzystywane przez PWSIiP do podejmowania decyzji 

opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Nie będą także wykorzystywane w celu 

profilowania Państwa zachowań. Działania polegające na zautomatyzowanym przetwarzaniu 

oraz profilowaniu Państwa zachowań są natomiast podejmowane przez firmę Facebook. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez 

nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 


