
  

Klauzula informacyjna dla OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PROFIL FACEBOOK   
  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  

  

1. Administrator Danych Osobowych   
  

Hms Trade Sebastian Ruszczak  
Ul. Walczaka 25  
66-400 Gorzów Wlkp  

  

 

2. Dane podlegające przetwarzaniu podczas odwiedzin na profilu Facebook   

Administrator będzie przetwarzał następujące dane:  

a) podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez użytkownika na własnym 

profilu na portalu społecznościowym Facebook,   

b) dane opublikowane przez użytkownika na profilu Facebook,   

c) anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profil Administratora, 

dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebook stosownie do 

niepodlegających zmianie warunków korzystania z Facebook, gromadzone dzięki „plikom 

cookies”, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkowników zarejestrowanych na 

Facebook, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia profilu Administratora.   
  

3. Cele przetwarzania   

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:  

a) prowadzenia profilu na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach i zasadach 

określonych przez Facebook Inc.,  

b) informowania o aktywności administratora, promowaniu różnych wydarzeń, które organizuje 

administrator,  

c) informowania o usługach administratora oraz ofertach sprzedaży majątku w ramach 

postępowań upadłościowych prowadzonych przez Administratora,  

d) budowania i utrzymania społeczności związanej z administratorem,  

e) komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, 

chat, wiadomości),  

f) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na wyraźnie zakomunikowane 

zainteresowanie naszymi usługami,  

g) ewentualnego ustalania oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,   

h) analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profilu   

  

  

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  



a) zgoda użytkownika, wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające, jakim jest dokonanie 

subskrypcji profilu Administratora poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub poprzez 

opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na profilu  

Administratora (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit a RODO);  

b) prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - 

w zakresie przetwarzania danych na potrzeby właściwego zarządzania profilem oraz na potrzeby 

postępowania mającego na celu ochronę praw Administratora lub dochodzenie roszczeń.   

   

  

5. Przekazywanie danych do państwa trzeciego   

Administrator danych nie przekazuje danych poza terytorium 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  
  

6. Okres przechowywania danych osobowych  

Dane osobowe przechowywane będą przez okres :   

a) dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody,   

b) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora 

przetwarzane będą do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ustania 

tego interesu,   

c) dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profil Administratora dostępne za pomocą 

funkcji „Facebook Insights” przetwarzane będą przez czas dostępności tych danych w serwisie 

Facebook wynoszący 2 lata.  

  

7. Twoje prawa  

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego  

  

8. Informacja o dobrowolności podania danych  

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym 

do korzystania z profilu Administratora.    

  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane  


