
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
– klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku  

z prowadzeniem fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook 

Realizując obowiązek informacyjny Administratora Danych, o którym mowa w unijnym Rozporządzeniu 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 (tzw. ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, dalej RODO), uprzejmie informujemy, iż: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych – w związku z prowadzeniem na Facebooku fanpage’a 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne (@UniwersyteckieCentrumKliniczne) – jest Uniwersyteckie Centrum 

Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, 

zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-

Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640 (dalej jako UCK). 

2. UCK powołało Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod 

adresem: iod@uck.gda.pl. 

3. Twoje dane są przetwarzane w następujących celach: 

a) w celu umożliwienia Państwu aktywności na naszym profilu na portalu facebook.com, 

b) w celu  prowadzenia tego profilu, 

c) w celu przedstawienia Państwu informacji dotyczących nadchodzących wydarzeń oraz 

proponowanych przez UCK usług, 

d) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami 

Podstawą prawna dla wskazanych powyżej celów przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora,  

o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. W ramach prowadzenia naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych: 

a) identyfikator Facebook: 

 osób dokonujących subskrypcji fanpage’u (imię i nazwisko), 

 osób publikujących komentarze i wchodzących w interakcję (imię i nazwisko), 

 osób like’ujących publikowane na profilu materiały (imię i nazwisko), 

b) wizerunek związany z identyfikatorem Facebook (zdjęcie profilowe), 

c) dane osobowe zamieszone w profilu Facebook (np. telefon, adres e-mail). 

5. Twoje dane uzyskane w związku z prowadzeniem niniejszego fanpage’a nie są nikomu udostępniane,  

w szczególności nie są przez nas udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dane te są przetwarzane 

poza EOG przez Facebook Inc.). Twoje dane mogą być przekazane właściwym organom, jeżeli wiąże się to  

z realizowaniem ich zadań publicznych wynikających z przepisów prawa lub sprawowaniem wymiaru 

sprawiedliwości. 

6. Dostęp do Twoich danych przetwarzanych w związku z prowadzeniem fanpage’a mają wyłącznie pracownicy  

i współpracownicy UCK. 

7. Dane osobowe podane w związku z prowadzeniem niniejszego profilu są przetwarzane tak długo, dopóki 

„lubisz” nasz profil. Po skorzystaniu z opcji „Cofnij polubienie strony” zaprzestaniemy ich przetwarzania, za 

wyjątkiem danych związanych z postami i komentarzami, które zamieściłeś/aś na naszym profilu.  

8. Twoje dane osobowe gromadzone przez Facebook m.in historia wpisów, historia aktywności w aplikacji 

Messenger podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebook Inc. Dostęp do regulaminu 

Facebook Inc. możliwy jest za pośrednictwem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation. 

9. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. 
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10. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych), gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO. 

11. W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie za pośrednictwem niniejszego profilu („Wyślij 

wiadomość”) przy wykorzystaniu aplikacji Messenger, pocztą elektroniczną na adres: iod@uck.gda.pl lub 

pocztą tradycyjną: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk. 

12. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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