Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych
dotycząca fanpage’a na portalu Facebook
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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, dalej: Rozporządzenie) Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie przedstawia następujące informacje:
Administratorzy

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie z siedzibą w Lututowie, ul. Klonowska 2,
98-360 Lututów (Bank) jako operator fanpage „Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie”
w serwisie społecznościowym Facebook
oraz
Facebook Ireland Ltd z siedzibą w 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland,
dalej „FB”, jako operator serwisu społecznościowego Facebook.
Współpraca pomiędzy Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Lututowie a FB odbywa się

Dane
kontaktowe
Inspektor
Ochrony Danych
Źródło danych

zgodne z zasadami określonymi w Regulaminie (https://www.facebook.com/legal/terms)
Z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Lututowie można się skontaktować osobiście lub
poprzez adres poczty elektronicznej: rbslututow@pro.onet.pl, telefonicznie: 43 871 40 23,
pisemnie: ul. Klonowska 2, 98-360 Lututów
W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
poprzez adres poczty elektronicznej: abi@rbs.lututow.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.



Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie przetwarza Pani/Pana dane w momencie,
gdy odwiedza Pani/Pan fanpage oraz wchodzi Pani/Pan w interakcję zostawiając
komentarz, reagując na udostępnione treści lub wysyłając wiadomość prywatną.




Pani/Pana interakcja może być również widoczna dla innych użytkowników FB.
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie przetwarza także dane statystyczne
udostępnione przez FB za pomocą narzędzia Facebook Insights. Są to statystyki
informujące nas w jaki sposób użytkownicy reagują na udostępnione przez nas treści
oraz przekazują dane dotyczące grupy odbiorców. Generowane są przez FB za pomocą
plików cookies, które umieszczane są na urządzeniu z którego odwiedza Pani/Pan nasz
fanpage. Pliki te zawierają indywidualny przypisany do konta użytkownika, który
odczytać może wyłącznie FB. Aktywne są przez okres dwóch lat, chyba że zostaną
wcześniej usunięte.



Cele
przetwarzania
oraz podstawa
prawna
przetwarzania

FB może zbierać informacje za pośrednictwem plików cookies o osobach, które nie
mają konta na serwisie społecznościowym Facebook. Pliki cookies umieszczone na
Pani/Pana urządzeniu w związku z wizytą na naszym funpage mogą być wykorzystane
przez FB na potrzeby statystyczne oraz marketingowe innych podmiotów niż
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie.
Więcej informacji dotyczących zasad stosowania plików cookies znajdziesz w pod adresem
https://www.facebook.com/policies/cookies/.
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
1) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO), polegającym na:
 prowadzeniu profili na portalach społecznościowych firmy Facebook (Facebook,
Instagram), na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Ireland
Limitedi informowania za ich pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych
wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i
utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem
dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości,
kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuj”),
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ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami,
prowadzeniu analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage,
2) wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
3) innym, na który wyrazi Pani/Pan odrębną, dobrowolną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO
FB przetwarza dane osobowe w celach wskazanych w polityce prywatności, która dostępna jest
pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/update.
Okres przez
który dane będą
przetwarzania
danych
Odbiorcy danych

Prawa osoby,
której dane
dotyczą

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wyznaczony celami przetwarzania lub
do czasu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a po tym czasie
wyłącznie w sytuacjach i przez okres wymagany przepisami prawa. 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.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1 )podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
2) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora;
3) właściciel portalu społecznościowego Facebook/Instagramna niepodlegających zmianie
zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem
https://www.facebook.com/about/privacy
Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jako użytkownik Facebooka ma Pani/Pan
możliwość zmiany zakresu gromadzonych danych na naszym funpage poprzez ustawienia
preferencji reklam (https://www.facebook.com/ds/preferences/#_=_). Ponadto może Pani/Pan
ograniczyć lub wyłączyć działanie plików cookies poprzez ustawienia preferencji przeglądarki,
którą wykorzystujesz do odwiedzenia naszego funpage.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka
prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie
przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że
w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione
podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub będą niezbędne
Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do
Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na
warunkach wynikających z Rozporządzenia.
W celu realizacji praw może Pani/Pan skontaktować się:

 z FB za pomocą danych kontaktowych wskazanych na stronie;
https://www.facebook.com/about/privacy/ (na dole strony)


z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym wykorzystując podane dane kontaktowe.
W przypadku złożenia wniosku dotyczącego przetwarzania statystycznych danych
udostępnionych za pomocą narzędzia Facebook Insights wniosek zostanie przesłany do
FB z uwagi na brak technicznych możliwości jego rozpatrzenia.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Przekazywanie
danych
osobowych do
podmiotów spoza
EOG lub do
organizacji
międzynarodowyc
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Pani/Pana dane osobowe, które zostały zgromadzone w związku z wizytą na naszym funpage
mogą być przekazane przez FB poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do USA.
Zasady przekazywania danych przez FB do krajów trzecich są dostępne pod adresem:
https://www.facebook.com/about/privacy/update
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