
KLAUZULA INFORMACYJNA  
o przetwarzaniu danych osobowych dla osób odwiedzających fanpage Facebook 

Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które: 

• dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” 
lub  

• opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych 
na fanpage’u. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie - RODO) 
informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Radio – Regionalna 
Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, 20-030 Lublin ul. Obrońców Pokoju 2 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-
mail: iod@radio-lublin.pl. 

3. Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie 
Facebooka. 

4. Administrujemy Państwa poniżej wymienione dane tylko i wyłącznie na potrzeby 
odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami 
w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych: 

• identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest 
przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości 
danych), 

• zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać 
Państwa wizerunek), 

• inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji 
fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa 
strony dobrowolne, 

• treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację 
Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, 
numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z 
okolicznościami naszej korespondencji). 

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne: 
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyrażają Państwo kierując do nas zapytanie. 
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy możliwości/ chęci 

udziału w różnych wydarzeniach promocyjnych, których jesteśmy organizatorem. 
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy innych niż 

wskazanych w punkcie wyżej interesów. 
6. Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana 

przez nas poza serwisem Facebook. 
7. W związku z tym, że fanpage jest prowadzony za pośrednictwem portalu Facebook dostęp 

do Państwa danych może mieć administrator portalu Facebook, a także (w zakresie w jakim 
dane są zamieszczane np. w postach lub komentarzach) inni użytkownicy tego portalu. Aby 
uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików 



cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania 
przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień 
ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie 
danych odpowiedniego dostawcy:  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 
94304, USA https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation. 

8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora 
(współpracownicy, zewnętrzne podmioty przetwarzające - np. świadczące na naszą rzecz 
usługi wsparcia IT), podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz właścicielowi portalu 
społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych 
określonych przez Facebook dostępnych pod adresem  
https://www.facebook.com/about/privacy. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obserwowania Profilu przez 
Użytkowników, natomiast dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu 
lub ustania tego interesu. Państwa 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. 

10. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu: 
prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia,  usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 
cofnięcie udzielonej zgody (nie mające wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem). 

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 
osobowych w Radiu Lublin mają Państwo  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 
Warszawa; infolinia tel.: 606 950 000. 

12. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie 
brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy. W przypadku żądań 
odnośnie wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia. 

13. Państwa dane osobowe nie są przez nas profilowane. 

 


