
KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z WTYCZKI „LUBIE TĘ TO” NA FACEBOOKU 
 
Administrator Danych Osobowych 
 

 
Nazwa Administratora: Fundacja dla Zwierząt „Akity w Potrzebie” 
Adres siedziby Administratora:  

Fundacja dla Zwierząt „Akity w Potrzebie”,  

60 – 687 Poznań, Os. Stefana Batorego 18/28  

http:/www.akity.pl,  

e-mail: kontakt@akity.pl  

KRS 0000327906, NIP: 9721199717 

 
Punkt kontaktowy w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:   

Fundacja dla Zwierząt „Akity w Potrzebie”,  

kontakt@akity.pl 
lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora danych. 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE 
(dalej „RODO”) „RODO”, Fundacja dla Zwierząt „Akity w Potrzebie” będąca Administratorem danych 
informuje, że przetwarza dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu „Akity w 
Potrzebie -Daj Dom Akicie” w serwisie Facebook (dalej „fanpage”):  

Administrator danych osobowych działając w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO tj. prawnie 
uzasadniony interes Administratora danych oraz zgodę osoby, której dane dotyczą przetwarza dane 
osobowe uzyskane od firmy Facebook oraz z publicznego profilu i wpisów na fanpage'u na platformie 
internetowej Facebook osób, których dane dotyczą. Tj. osoby te: 

✓ dokonały subskrypcji fanpage'a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj” lub 
„Udostępnij”, 

✓ opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym 
fanpage’u.  

Dane osobowe pozyskane na zasadzie dobrowolności ich podania od osób, których dane dotyczą, 
będą przetwarzane w celach: 

✓ na podstawie art. 6 ust. lit. f) – w celu prowadzenia fanpage'a pod nazwą „Akity w 
Potrzebie -Daj Dom Akicie” https://www.facebook.com/Akity-w-Potrzebie-Daj-Dom-
Akicie-343936319071/ na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na 
zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o aktywności 
Administratora danych, promowaniu różnych usług i wydarzeń, promowaniu oferowanych 
usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem danych oraz w 
celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook 
(komentarze, wiadomości), 

✓ na podstawie art. 6 ust. lit. f) w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, 
popularności, sposobu korzystania z fanpage'a, 

✓ skorzystania z subskrypcji fanpage'a na podstawie art. 6 ust. lit. a), które jest dobrowolne 
i odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą.  

 

mailto:kontakt@akity.pl
mailto:kontakt@akity.pl
https://www.facebook.com/Akity-w-Potrzebie-Daj-Dom-Akicie-343936319071/
https://www.facebook.com/Akity-w-Potrzebie-Daj-Dom-Akicie-343936319071/


Zakres przetwarzanych danych:  

✓ podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez 
osobę, której dane dotyczą na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;  

✓ adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika;  

✓ dane opublikowane przez osobę, której dane dotyczą na profilu Facebook;  

✓ anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a 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 połączenia użytkowników 
zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia 
fanpage'a.  

Dane będą udostępniane:   

✓ organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 
działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają 
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

✓ właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie 
zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem 
https://www.facebook.com/about/privacy. 

Dane osobowe będą przekazywane:  

Administrator danych nie będzie przekazywał danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu 
Facebook z zastosowaniem 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 pod adresem 
https://www.facebook.com/about/privacy. 

Dane będą przetwarzane:  

✓ przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;  
✓ dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji 

„Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie 
Facebook wynoszący 2 lata.  

Prawa osób, których dane dotyczą, realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

✓ prawo dostępu do danych, 

✓ prawo żądania sprostowania danych poprzez zalogowanie się na swoim profilu i 
postępowanie zgodnie z instrukcją FB, 

✓ prawo żądania usunięcia danych, 

✓ prawo żądania ograniczenia przetwarzania, 

✓ prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

✓ prawo przenoszenia danych, 

✓ prawo wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

 

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o 
profilowanie.  

 


