KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem profilu Starostwa Powiatowego w Złotowie na
portalu społecznościowym Facebook
Informuje się, że dane osobowe Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji fanpage’u Starostwa Powiatowego
w Złotowie poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Udostępnij” lub „Obserwuj” lub opublikowali swój komentarz pod
którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia 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 (RODO). W związku z realizacją w/w rozporządzenia informujemy, że:
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Złotowski - Starostwo Powiatowe w Złotowie, z siedzibą
przy al. Piasta 32, 77-400 Złotów.
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Złotowie może się
Pani/Pan kontaktować z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH Adrianną Sobotka w następujący sposób:
• drogą elektroniczną: iodo@zlotow-powiat.pl
• pisemnie: na adres siedziby Administratora danych.
3. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• prowadzenia profilu pod nazwą Starostwo Powiatowe w Złotowie na portalu społecznościowym Facebook, na
warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc.,
• promocji wydarzeń między innymi poprzez umieszczanie fotorelacji lub zapisów filmowych organizowanych
przedsięwzięć,
• prezentowania działań i usług Administratora,
• poszerzania społeczności sympatyków profilu,
• komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
Administrator nie przekazuje nikomu danych osobowych Użytkowników. Do wszystkich informacji o Użytkownikach ma
dostęp właściciel portalu społecznościowego Facebook Inc. a wszystkie interakcje na profilu Administratora są widoczne
dla jego innych Użytkowników.
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
• obserwowania profilu Starostwa Powiatowego w Złotowie na portalu społecznościowym Facebook (w związku
ze specyfiką portalu społecznościowego Facebook, Administrator nie ma wpływu na czas przechowywania przez
Panią/Pana informacji zamieszonych jawnie),
• w przypadku umieszczania fotorelacji lub zapisu filmowego, na których znajdują się osoby, które uczestniczyły
w przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez Administratora lub we współpracy z Administratorem
wizerunek jest przetwarzany do czasu wyrażenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (wzięcie
udziału w przedsięwzięciu/imprezie o charakterze publicznym równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na
możliwość publikacji zdjęć i zapisu filmowego na profilu Starostwa Powiatowego w Złotowie portalu
społecznościowego Facebook).
6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
• dostępu do treści swoich danych osobowych,
• sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych w treści publikowanych przez Administratora informacji,
• usunięcia swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• przenoszenia swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH
NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

