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KLAUZULA INFORMACYJNA – FANPAGE BANKU (FACEBOOK) 

 
Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych 
stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):  
 
1. Administrator Danych Osobowych 

 

Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą przy ul. Senatorskiej 2a, 95-070 Aleksandrów 
Łódzki, jest Administratorem  Pani/Pana danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”).  
 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO) 
 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować  
w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod: 
a) numerem telefonu: 42 712-69-25 
b) adresem e-mail: hd@bsaleksandrow.pl 
lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej. 

 
3. Cele i podstawy przetwarzania 

 

Administrator przetwarza dane w celu: 
a) prowadzenia fanpage pod nazwą: „Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim” na portalu 

społecznościowym Facebook (na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc.)  
by za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (wiadomości, komentarze, 
chat) komunikować o: 

 oferowanych przez Administratora produktach i usługach;  

 różnych wydarzeniach, które będzie organizował lub w nich uczestniczył 
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO); 

b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

c) w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania  
z fanpage, na  podstawie prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

d) na postawie udzielonej zgody poprzez dokonanie subskrypcji fanpage’a (podstawa z art. 6 ust. 1  
lit a. RODO). 

4. Zakres przetwarzanych danych 
 

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które: 
a) dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” - dane 

identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Panią/Pana na własnym (osobistym) profilu na 
portalu społecznościowym Facebook; 

b) dane opublikowane na profilu Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim - Pani/Pana 
komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u; 

c) dokonały wpisu wymagającego reakcji ze strony pracownika Administratora, czy innej interakcji  
w serwisie; 

d) anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą 
funkcji „Facebook Insights”, którą udostępnia Facebook stosownie do niepodlegających zmianie 
warunków korzystania z serwisu Facebook - gromadzone przez pliki szpiegujące tzw. „pliki 
cookies”, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, umożliwiający powiązanie  
z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany  
i przetworzony w chwili otwarcia fanpage. 
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5. Okres przechowywania danych 
 

Okres przetwarzania danych związany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku  
z powyższym: 
a) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 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); 

b) dane przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody; 
c) dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji 

„Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook 
wynoszący 2 lata. 

 
6. Odbiorcy danych 

 

Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe: 
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa; 

b) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach 
dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem: 
https://www.facebook.com/about/ privacy 

 
7. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

 

Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook  
z zastosowaniem stosowanych przez Facebook 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 
 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 
 

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  
 

9. Prawa osób, których dane dotyczą 
 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo usunięcia danych swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku 

wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach wskazanych  

w art. 18 RODO; 
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
f) prawo przenoszenia danych w zakresie, w jakim będzie możliwe wypełnienie przez 

Administratora danego prawa; 
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa., gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  
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