
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla odwiedzających fanpage Facebook

1. Tożsamość administratora danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Staropolska sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy.

2. Kontakt z administratorem
Możecie się państwo z nami kontaktować:

- pod adresem: ul. Grunwaldzka 207-209, 85-451 Bydgoszcz
- telefonicznie: (52) 320 54 00
- za pomocą poczty elektronicznej: biuro@cukierniastaropolska.pl

3. Inspektor Ochrony Danych
Administrator nie powołał inspektora ochrony danych

4. Informacje ogólne
Działanie naszego fanpage jest zgodne z regulaminem Facebooka. Wszelkie informacje zawarte na
Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane
przez  Facebook.  Przetwarzamy Państwa dane  tylko  i  wyłącznie  na  potrzebny odpowiedzi  na
Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej
przez nas działalności. Dane osobowe są przetwarzane tylko na potrzeby komunikacji (udzielenia
odpowiedzi), nie przetwarzamy informacji poza serwisem Facebook.

5. Informacje o przetwarzaniu danych przez Facebooka
Mogą się Państwo zapoznać się z informacją dostawcy: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo
Alto, CA 94304, USA na stronie www: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

6. Jakie dane przetwarzamy na naszym fanpage'u
Państwa identyfikator Facebooka (zazwyczaj imię i nazwisko), opublikowane przez Państwa dane
identyfikacyjne i inne w zakresie udostępnionym. Państwa wizerunek na udostępnionym zdjęciu
profilowym lub inne zdjęcia umieszczane pod naszymi postami, które mogą zawierać wizerunek
(udostępniane dobrowolnie przez Państwa). Treść komentarzy, które mogą zawierać dane osobowe
w szczególności przekazywane dane do kontaktu nr telefonu lub adres email. Ponadto anonimowe
dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji  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.

7. Cel i podstawa prawna przetwarzanych danych osobowych

• prowadzenie  fanpage'a  na  portalu  społecznościowym Facebook  na  warunkach  i  zasadach
określonych przez Facebook Inc. w celu informowania za jego pomocą o działalności Cukierni
Staropolska,  promocjach,  nowościach,  wydarzeniach promowaniu  marki,  produktów i  usług
administratora.
Budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z funkcjonowaniem i ofertą administratora.
Prowadzeniu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności teleinformatycznych
Facebooka  (komentarze,  chat,  wiadomości)  co  stanowi  prawnie  uzasadniony  interes
administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

• w celach analitycznych i statystycznych związanych z popularnością i sposobem korzystania
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

• w  celu  podjęcia  działań  zmierzających  do  zawarcia  umowy  z  uwagi  na  Państwa
zainteresowanie naszymi produktami i nasza ofertą  (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO)
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• dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w
zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

8. Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów:
• organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne, w zakresie i  w

celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
• podwykonawcom,  którzy na  podstawie  umów  o  powierzeniu  przetwarzania  danych

podpisanych  z  administratorem przetwarzają dane  osobowe np.  firma świadcząca obsługę
IT/marketing fanpage'a;

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

9. Przekazywanie danych poza EOG
Informujemy,  że  nie  przekazujemy  danych  osobowych  do  państw  trzecich  poza  teren
Europejskiego Obszaru gospodarczego (EOG). Jednak Facebook może przekazywać Państwa dane
poza  teren  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego
(https://www.facebook.com/about/privacyshield).

10. Okres przechowywania danych
• informacje  użytkowników,  które  posiadamy  w  wiadomościach  prywatnych  będą

przechowywane  na  czas  odpowiedzi  na  Państwa  pytania  lub  do  momentu  zakończenia
współpracy;

• informacje w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne do czasu
usunięcia ich przez autora;

• dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji
Messenger,  historia  aktywności  poprzez  aplikację  Instagram  podlega  retencji  na  zasadach
określonych regulaminem Facebooka;

• dane przetwarzane n podstawie zgody będą przetwarzane d czasu jej cofnięcia;
• dane  przetwarzane  na  podstawie  prawnie  uzasadnionego  interesu  Administratora  będą

przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu;
• dane statystyczne i analityczne będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w

serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

11. Prawa osób fizycznych
• prawo dostępu do treści danych, 
• prawo do sprostowania (poprawienia, aktualizacji) danych, 
• prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• prawo do  przenoszenia danych, 
• prawo do cofnięcia zgody, w przypadkach w których przetwarzanie odbywa się na podstawie

zgody (art. 6 ust. 1. lit. a RODO)
• prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  (Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych

Osobowych) w przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów RODO

12. Przetwarzanie
Państwa  dane  osobowe  nie  będą  podlegały  przez  administratora  zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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13. Podanie danych i konsekwencje ich nie podania
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak

możliwości  przeglądania  naszego  fanpage'a,  komentowania,  wysyłania  wiadomości  na

pośrednictwem serwisu Facebook..

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Tożsamość administratora danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Staropolska sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy.

2. Kontakt z administratorem
Możecie się państwo z nami kontaktować:

- pod adresem: ul. Grunwaldzka 207-209, 85-451 Bydgoszcz
- telefonicznie: (52) 320 54 00
- za pomocą poczty elektronicznej: biuro@cukierniastaropolska.pl

3. Inspektor Ochrony Danych
Administrator nie powołał inspektora ochrony danych

4. Cel i podstawa prawna przetwarzanych danych osobowych

• jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy (złożenia zamówienia na nasze produkty) – w celu
podjęcia  działań  zmierzających  do  jej  zawarcia  oraz  jej  obsługi  (art.  6  ust.  1  lit.  b
Rozporządzenia RODO).

• nawiązanie  z  Państwem  kontaktu  oraz  odpowiedzi  na  przesłaną  nam  przez  Państwa
wiadomość  oraz  w  celach  administracyjnych,  co  jest  jednocześnie  naszym  prawnie
uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ;

• wypełnianie  przez  nas  obowiązków  prawnych  ciążących  na  nas  w  zakresie  prowadzonej
działalności gospodarczej w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c w
zw. z przepisem szczególnym)

• w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji oraz w celu ewentualnego dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO)

5. Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów:
• upoważnionym pracownikom administratora
• podwykonawcom współpracującym z administratorem (np. usługodawca hostingowy, wsparcie

informatyczne, prawne, itp) 
• odrębnym administratorom, którym na wniosek na podstawie obowiązujących przepisów prawa

udostępniane są dane (np. urzędy, organy państwowe, organy administracji)

6. Przekazywanie danych poza EOG
Informujemy,  że  nie  przekazujemy  danych  osobowych  do  państw  trzecich  poza  teren
Europejskiego Obszaru gospodarczego (EOG)

7. Okres przechowywania danych
Dane  osobowe  będą przetwarzane  przez  okres  niezbędny do  realizacji  celu  w jakim  zostały
zebrane oraz maksymalnie przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa, a także przez
czas przedawnienia ewentualnych roszczeń.
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8. Prawa osób fizycznych
• prawo dostępu do treści danych, 
• prawo do sprostowania (poprawienia, aktualizacji) danych, 
• prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• prawo do  przenoszenia danych, 
• prawo do cofnięcia zgody, w przypadkach w których przetwarzanie odbywa się na podstawie

zgody (art. 6 ust. 1. lit. a RODO)
• prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  (Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych

Osobowych) w przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów RODO

9. Przetwarzanie
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym
profilowaniu.

10. Podanie danych i konsekwencje ich nie podania
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak

możliwości zawarcia lub realizacji umowy i ewentualny brak możliwości uzyskania odpowiedzi na

zadane pytanie.
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