KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH [14]
-[użytkownicy portali społecznościowych]Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 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)
informujemy, iż:

Administrator danych
osobowych

Dane kontaktowe

Cele przetwarzania oraz
podstawa prawna
przetwarzania

Współadministrowanie

Profilowanie

Okres, przez który będą
przetwarzane

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPHiU MIDAS SP. z O. O. z
siedzibą w Więcborku (89-410) przy ul. Gdańskiej 30 A, KRS: 0000321040, NIP:
5581546742, REGON: 091661943 (dalej „Spółka”, „Administrator”)
W sprawach związanych z ochroną danych możecie Państwo skontaktować z
nami telefonicznie pod numerami kontaktowymi zamieszczonymi na stronie
internetowej http://www.hotel-midas.pl/ lub pocztą elektroniczną pod adresem:
pod_korona@poczta.onet.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. prowadzenia fanpage pod nazwą RESTAURACJA I HOTEL „POD
KORONĄ” na portalu społecznościowym Facebook/Instagram, na warunkach
oraz na zasadach określonych przez portale i informowania za jego pomocą o
aktywności Gospodarstwa, promowaniu wydarzeń oraz usług, budowaniu i
utrzymaniu społeczności oraz w celu komunikacji za pośrednictwem
dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook/Instagram i innych produktów i
funkcji oferowanych przez Facebook (komentarze, wiadomości), na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu, w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
b. w celu komunikacji z Panią/Panem za pośrednictwem dostępnych
funkcjonalności (komentarze, chat, wiadomości), co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c. w celach analitycznych, i kampanii marketingowych co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie
odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez
czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO);
e. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie
wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu
wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z
przepisów prawa;
f. dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania
faktów, przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji prowadzone jest w
związku z art. 6 ust. 1 lit f RODO, a prawnie uzasadnionym interesem
Administratora jest możliwość wyegzekwowania lub obrony przed
ewentualnymi roszczeniami.
Dodatkowo Gospodarstwo wskazuje, iż wraz z Facebook Ireland Limited (dalej
„Facebook Ireland Ltd.”) pełnią funkcję Współadministratorów w zakresie
przetwarzania danych na potrzeby analityki statystycznej i kampanii
marketingowych.
Z Facebook Ireland Ltd. Może Pani/Pan skontaktować się pod adresem:
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland
Kontakt z inspektorem ochrony danych firmy Facebook Ireland Ltd.
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą
Państwo pod linkiem: https://www.facebook.com/about/privacy
Pani/Pana dane osobowe w ramach analityki statystycznej i prowadzenia kampanii
marketingowych podlegają profilowaniu tj. wykorzystaniu danych osobowych do
oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do
analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań,
lokalizacji lub przemieszczania się.
Profilowanie prowadzone jest poprzez tzw. targowanie w oparciu m.in. lokalizację,
wiek, płeć, język, zainteresowania, informacji uzyskanych na podstawie informacji z
piksela Facebooka, SDK Facebooka i informacji o aktywności na Facebooku.
Więcej informacji TUTAJ
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa:
a. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu
cofnięcia zgody;
b. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane
przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
c. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
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Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu
lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi
przedawnienia tych roszczeń.

Kategorie danych
osobowych

Źródło pozyskania danych
osobowych

Odbiorcy danych

Przekazanie danych do
Państwa trzeciego

Prawa osoby, której dane
dotyczą

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit a RODO)
przysługuje Pani /Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym, momencie. Cofniecie
zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
Przekazywane na potrzeby realizacji celów dane osobowe są danymi
zwykłymi/szczególnymi i obejmują:
a. dane osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię
to” lub „Obserwuj”
b. dane osób, które opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów
zamieszczonych na fanpage’u
c. dane osób pozyskane dzięki funkcjonalności tzw. wtyczek udostępnianych
przez serwisy społecznościowe bezpośrednio w serwisie internetowym
Administratora.
W związku z powyższym Administrator przetwarza następujące kategorie danych
osobowych:
identyfikator Facebooka/Instagrama (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub
nick); zdjęcie profilowe; inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek);
treść Pani/Pana komentarzy, lokalizację, płeć, wiek, język w którym prowadzony
jest konto społecznościowe, preferencje i zainteresowania.
Pani/Pana dane pozyskane zostały Państwa z Pani/Pana publicznego profilu
społecznościowego Facebook, Instagram i innych produktów i funkcji oferowanych
przez Facebook oraz wpisów na fanpage’u Fotografa.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1. podmioty, które wykonują dla Fotografa jako Administratora tzw. usługi
hostingowe tj. zapewniają funkcjonowanie i utrzymanie mojej witryny
internetowej, poczty internetowej; administracji fanpage’m;
2. inni Użytkownicy portali społecznościowych (z uwagi na fakt, iż informacje
o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści
komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez Użytkowników są
jawne);
3. Facebook Ireland Ltd., na zasadach dostępnych pod adresem
https://www.facebook.com/about/privacy;
4. inne podmioty, które wykażą podstawę prawną do ich pozyskania.
Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego
Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru
przepływu danych w ramach serwisów Facebook Ireland Ltd. z zastosowaniem
stosowanych przez Facebook Ireland Ltd. klauzul umownych zatwierdzonych przez
Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni
stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami
określonymi przez Facebook pod adresem
https://www.facebook.com/about/privacy
Posiada Pani/Pan:
- prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania kopii danych
osobowych),
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- prawo do żądania usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy
prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania
lub były przetwarzane niezgodnie z prawem lub osoba której dane dotyczą cofnęła
zgodę, na której oparte było przetwarzanie,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna
skontaktować się z Administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe i
poinformować, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Jeżeli
Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby na podstawie dokonanego
zgłoszenia, zwróci się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana praw lub wolności spowodowanej
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naruszeniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych informujemy, że nie
będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-21
RODO w rozmowie telefonicznej.

Informacja o wymogu
podania danych

Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych, gdzie podanie danych
osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym,
skutkuje:
 niemożnością świadczenia usługi przez Administratora;
 niemożnością prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 niemożnością udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.
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