Klauzula informacyjna
dotycząca użytkowników portalu Facebook na fanpage’u Centrum Medyczne „Żelazna”:
/obowiązuje od 23.08.2019/
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Centrum
Medyczne „Żelazna” sp. z o. o. w Warszawie (dalej: CMŻ).
Kto to jest administratorem Pani /
▪ adres: ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa
Pana danych?
▪ adres e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl
▪ numer telefonu: 22 25 59 801
Jak można skontaktować się
z Centrum Medycznym „Żelazna”
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez CMŻ można skontaktować się
w kwestiach związanych
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@szpitalzelazna.pl
z przetwarzaniem moich danych
osobowych?
Cel przetwarzania
Podstawa prawna przetwarzania:
Prowadzenie fanpage’a

W jakim celu przetwarzane są
Pani / Pana dane osobowe? Czy
to przetwarzanie ma swoje
prawne uzasadnienie?

Jaki jest zakres przetwarzanych
przez CMŻ danych osobowych?

Komu przekazywane są Pani /
Pana dane?

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji usług, tj. umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną

Kontakt
z
użytkownikami
za pośrednictwem
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia
dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook
kontaktu pomiędzy użytkownikami a Administratorem
(komentarze, chat, wiadomości)
Informowanie o aktywności CMŻ, promowanie usług Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes polegający na
i eventów organizowanych przez CMŻ (lub w których poszerzaniu społeczności i utrzymywania z nią kontaktu oraz własnych
bierze udział)
działaniach marketingowych Administratora
Prowadzenie statystyk korzystania z usług, Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes administratora
funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania polegający na poprawie jakości i funkcjonalności świadczonych usług
z fanpage’a
oraz na ułatwieniu korzystania z usług
Dochodzenie roszczeń przez Administratora lub
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes administratora
przez innych użytkowników lub obrona przed
w postaci możliwości obrony swoich praw
roszczeniami innych użytkowników
• identyfikator Facebooka, zawierający zazwyczaj imię i nazwisko oraz zdjęcie profilowe;
• dane identyfikacyjne oraz inne udostępnione na prywatnym profilu;
• treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger;
• anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights”
udostępnionej przez Facebooka, stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook,
gromadzone dzięki plikom 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 fanpaga.
Administrator nie przekazuje nikomu danych osobowych Użytkowników. Do wszystkich informacji o Użytkownikach ma dostęp
właściciel portalu społecznościowego Facebook, a wszystkie interakcje na profilu Administratora są widoczne dla jego innych
Użytkowników (poza wiadomościami w aplikacji Messenger)/

Do wszystkich informacji o Użytkownikach ma dostęp właściciel portalu społecznościowego Facebook, zgodnie z zasadami
określonymi przez Facebook, dostępnymi pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
Czy CMŻ przekazuje Pani / Pana
dane osobowe do państw spoza
Europejskiego Obszaru
Gospodarczego?

Nie. CMŻ nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
lub organizacji międzynarodowej.

a) informacje na temat użytkowników w wiadomościach prywatnych będą przechowywane przez administratora przez okres 3
miesięcy od daty przekazania odpowiedzi;
b) informacje w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy będą dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich
przez autora;
Jak długo CMŻ będzie
c) Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia
przetwarzać dane osobowe
aktywności poprzez aplikację Instagram – zgodnie z regulaminem Facebooka;
d) dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą
przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook, czyli przez 2 lata;
e) do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika.
Czy istnieje obowiązek podania Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania
danych osobowych?
fanpage lub pozostawiania komentarzy.

Jakie Pani / Pan ma prawa

Przysługują Pani / Panu poniższe prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
2. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
3. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od CMŻ danych osobowych
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo
do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub
na podstawie zgody i jednocześnie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00193 Warszawa)

