
Wszelkiego rodzaju zbieranie i przetwarzanie danych na naszym fanpage`u odbywa 
się przy pomocy kanału, jakim jest Facebook. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się 
z Polityką danych Facebooka dostępną tutaj: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation. 
 
W momencie polubienia naszego fanpage`a, Facebook oznacza twój profil, jako 
lubiący naszą stronę i przekazuje go nam. Dane, do jakich mamy dostęp to informacje, 
które samodzielnie upubliczniłeś/aś na swoim profilu,. Jeśli przeglądasz naszą stronę 
będąc niezalogowanym na Facebook`u nie uzyskamy dostępu do twoich informacji.  
Ustawienia dotyczące prywatności swojego profilu możesz sprawdzić tutaj: 
https://www.facebook.com/settings?tab=privacy  
Pamiętaj, że to Ty decydujesz, jakie informacje są widoczne dla innych na twoim 
profilu.  
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że przetwarzamy Twoje 
dane osobowe. 
 
1.    Administrator danych osobowych 
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Euroklimat Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością, ul Obornicka 68, 62-002 Suchy Las. 
2.    Dane kontaktowe 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, jak również z wnioskami dotyczącymi woli 
skorzystania z przysługujących Tobie praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem 
Ochrony Danych na adres: iod@euroklimat.pl 
3.    Cele i podstawy przetwarzania 
Twoje dane przetwarzane są w celach: 

 Prowadzenia strony fanpage na portalu Facebook rozumiane jako 
przekazywanie informacji związanych lub też nie z Administratorem, odpowiadanie 
na wiadomości kierowane do nas, realizowane na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f, czyli 
prawnie uzasadnionego interesu jakim jest promowanie działalności Administratora 
do momentu wniesienia sprzeciwu rozumianego jako usunięcie korespondencji lub 
zmiana ustawień prywatności konta na portalu. 

 Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń związanych z działalnością 
Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, czyli prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora jakim jest dbanie o interesy Spółki a dane będą przetwarzane do 
momentu ustania celu przetwarzania. 

 Prowadzenia badań statystycznych przy pomocy narzędzi oferowanych przez 
Facebook na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, czyli prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora jakim jest dostosowanie oferty to potrzeby rynkowych a dane będą 
przetwarzane do wniesienia sprzeciwu poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub 
zmianę ustawień prywatności. 
 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/settings?tab=privacy


Facebook dostarcza nam informacje statystyczne dotyczące osób lubiących naszego 
fanpage`a. Są to anonimowe dane np. dane demograficzne przedstawiające wiek osób 
lubiących nasz fanpage. Co pozwala nam lepiej dopasować treści na naszej stronie 
do grupy odbiorców. Na podstawie danych przekazywanych nam przez Facebook nie 
jesteśmy w stanie powiązać danych statystycznych z danymi poszczególnych osób 
lubiących naszą stronę. 
Twoje dane nie będą przetwarzane ani archiwizowane poza serwisem Facebook, 
chyba, że będzie wynikać to bezpośrednio z działań, o które będziesz wnioskować w 
komunikacji z nami. 
4.    Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy 
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych: dane identyfikacyjne (np. imię i 
nazwisko), dotyczące zamieszkania (np. adres), kontaktowe (np. adres e-mail, numer 
telefonu). 
5.    Odbiorcy danych 
Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie 
takim jak agencje marketingowe, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji 
usługi, w sposób niewykraczający poza nasze polecenie. 
6.    Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych 
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
7.    Twoje prawa 
Przysługuje Ci: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) prawo do sprostowania swoich danych, 
c) prawo do usunięcia danych, 
d) ograniczenia przetwarzania danych, 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
f)  prawo do przenoszenia danych, 
w zakresie wynikającym z RODO wraz z ograniczeniami w nim wskazanymi. 
8.    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora 
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
mieszczącego się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod 
adresem www.uodo.gov.pl 
9. Informacja o źródle danych 
Twoje dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł powszechnie dostępnych  - z 
Twoich publicznych informacji na portalu Facebook 
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie 
Twoje Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie 
profilowania. 
11. Obowiązek podania danych osobowych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania 

uniemożliwi współpracę i kontakt z Administratorem. 


