INFORMACJA
dotycząca przetwarzania danych osobowych Facebook
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
1.

2.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Lerg Spółka Akcyjna z siedzibą
w miejscowości Pustków-Osiedle, nr 59D, 39-206 Pustków 3, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd
Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII, Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033727, numer NIP:
8720003568, numer REGON: 850022800, kapitał zakładowy: 3.813.981,60 zł, dane kontaktowe: adres
mail: lerg@lerg.pl, telefon: T: +48 14 680 62 11, F: +48 14 680 63 00. Pracujemy w dni robocze od
poniedziałku do piątku od godziny 7.00. do godziny 15.00.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO:
a) w oparciu o Pana/Pani zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu:
- uczestnictwa w fanpagu Administratora,
- w konkursach Administratora, wydania nagród, informowania o wynikach konkursu, promocji
konkursu,
- uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Administratora,
- marketingu i informowania o działalności Administratora, w tym w oparciu o profilowanie,
b) w celach wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim
obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują
to przepisy szczególne,
c) w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.:
- umożliwienia Panu/Pani skorzystania z fanpagu Administratora na portalu Facebook,
w tym dokonania subskrypcji fanpagu, publikowania komentarzy, wysyłania wiadomości,
- umożliwienia Panu/Pani udziału w społeczności związanej z Administratorem na portalu
Facebook,
- informowania Pana/Pani za pośrednictwem fanpagu Administratora o aktywności
Administratora, w tym wydarzeniach, konkursach, organizowanych przez Administratora,
- informowania Pana/Pani za pośrednictwem fanpagu Administratora o działalności
Administratora,
- Pana/Pani komunikacji z Administratorem, w tym za pośrednictwem portalu Facebook,
za pomocą komentarzy, wiadomości, połączeń głosowych i wideo, i innych podobnych narzędzi,
- marketingu tych towarów i usług Administratora, których marketing jest dopuszczony
przepisami prawa,
- analizie funkcjonowania fanpagu Administratora, w tym sposobu użytkowania fanpagu przez
Panią/Pana, jego popularności,
- ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
- ochrony osób i mienia należącego do Administratora,
- przeprowadzania audytów i kontroli w celu poprawy działania fanpagu, w tym poprawy jakości
obsługi Klienta, a także poprawy jakości produktów i usług,
- badania satysfakcji z produktów lub usług Administratora,
- realizacji procesu reklamacji,
- realizacji umów z Kontrahentami.
d) w zakresie subskrypcji newsletteru Administratora lub innych usług świadczonych przez
Administratora drogą elektroniczną w celu wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3.

4.

Administrator przetwarza następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: Identyfikator Facebook
(zawierający zazwyczaj: Imię, Nazwisko, Pseudonim), Wizerunek (m.in.: Pana/Pani zdjęcie profilowe),
Numer telefonu, Numer e-mail, inne Dane opublikowane przez Pana/Panią na portalu Facebook
udostępnione przez Państwa Administratorowi lub publikowane przez Pana/Panią bezpośrednio na
fanpagu.
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym
odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.
Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom
upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do
danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, w tym
działającym w ramach Grupy Spółek, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym
odbiorcom danych np. kurierem lub innym dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług
telekomunikacyjnych, poczty elektronicznej, podmiotom działającym w ramach Grupy Spółek, Bankom,
Ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podatkowym.
Dane osobowe mogą w szczególności być przekazane następujących podmiotom:
świadczącym usługi IT (w tym dostawcom oprogramowania, hostingu poczty elektronicznej),
wsparcia administracyjnego i technicznego lub marketingowego, zewnętrznemu biuru
rachunkowemu, podmiotom świadczącym usługi prawne, operatorom płatności, operatorom
pocztowym,
określonym w przepisach prawa, jeżeli zobowiązują nas do tego przepisy prawa, np. organom
ścigania, w tym Policji i ABW i innym organom publicznym.

5.
6.

Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – USA. Transfer będzie odbywać się
zgodnie z wymaganiami RODO, w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych.
Pana/Pani dane osobowe wskazane w:
a) w pkt. 2 a będą przechowywane przez okres:
- Pana/Pani uczestnictwa w Fanpagu Administratora, w konkursach Administratora, wydania
nagród,
- informowania o wynikach konkursu, promocji konkursu,
- uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Administratora,
- marketingu i informowania o działalności Administratora,
- nie dłużej niż do dnia wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie ww. celu.,
b) w pkt. 2 b będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa,
c) w pkt. 2 c będą przechowywane:
przez okres korzystania przez Pana/Panią z Fanpagu Administratora, w tym subskrybowania
Fanpagu, publikowania na Fanpagu komentarzy, wysyłania wiadomości na Fanpage, przy czym
nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu lub nie dłużej niż do dnia przedawnienia roszczeń,
przez okres Panu/Pani udziału w społeczności związanej z Administratorem na portalu
Facebook przy czym nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu lub przedawnienia roszczeń,
przez okres subskrybowania przez Pana/Panią informacji za pośrednictwem fanpagu
Administratora o działalności lub aktywności Administratora, w tym wydarzeniach, konkursach,
organizowanych przez Administratora, przy czym nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu
lub przedawnienia roszczeń,
-

przez okres marketingu towarów i usług Administratora, przy czym nie dłużej niż do dnia
wniesienia sprzeciwu,

-

przez okres Pana/Pani komunikacji z Administratorem, w tym za pośrednictwem portalu
Facebook i fanpagu, za pomocą komentarzy, wiadomości, połączeń głosowych i wideo, i innych
podobnych narzędzi, przy czym nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu lub przedawnienia
roszczeń,

-

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

przez okres użytkowania przez Pana/Panią fanpagu i prowadzenia przez Administratora analiz
funkcjonowania fanpagu, w tym sposobu użytkowania go przez Panią/Pana przy czym nie dłużej
niż do dnia wniesienia sprzeciwu lub przedawnienia roszczeń,
przez okres ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń, przy czym nie dłużej niż do dnia
przedawnienia roszczeń, lub w pewnych wypadkach wniesienia sprzeciwu,
przez okres ochrony osób i mienia Administratora, przy czym nie dłużej niż do dnia
przedawnienia roszczeń, lub w pewnych wypadkach wniesienia sprzeciwu,
przez okres przeprowadzanych audytów i kontroli, przy czym nie dłużej niż do dnia wniesienia
sprzeciwu,
przez okres badania satysfakcji, przy czym nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu,
przez okres prowadzenia reklamacji, przy czym nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu,
przez okres realizacji umów z Kontrahentami, przy czym nie dłużej niż do dnia wniesienia
sprzeciwu lub przedawnienia roszczeń,
d) w pkt. 2d będą przechowywane przez okres świadczenia usług elektronicznych przez
Administratora, nie dłużej niż do dnia zakończenia świadczenia usług elektronicznych , przy czym
nie dłużej niż do dnia przedawnienia roszczeń.
Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani
dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Żądanie można złożyć osobiście, korespondencyjnie, telefonicznie, za pośrednictwem adresu e-mail.
Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia
o wycofaniu zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Prawo można zrealizować osobiście, korespondencyjnie, za pośrednictwem
e-maila, lub telefonicznie.
Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego
w pkt 2 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez
Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być
wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń. Żądanie można złożyć osobiście, korespondencyjnie, telefonicznie, za pośrednictwem
adresu e-mail.
Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa:
a) w pkt 2 a jest dobrowolne i jest warunkiem umownym lub warunkiem uczestnictwa
w konkursie lub wydarzeniu lub warunkiem korzystania z Fanpagu, a brak podania danych
uniemożliwi Pana/Pani partycypacje, przy czym w zakresie marketingu towarów lub usług
Administratora podanie danych nie jest obowiązkowe, a brak podania danych nie będzie miał
dla Pana/Pani żadnych konsekwencji,
b) w pkt 2 b jest dobrowolne ale jest obowiązkiem ustawowym,
c) w pkt 2 c jest dobrowolne ale i jest warunkiem umownym lub warunkiem uczestnictwa
w konkursie lub wydarzeniu lub warunkiem korzystania z Fanpagu, a brak podania danych
uniemożliwi Pana/Pani partycypacje, przy czym w zakresie marketingu towarów lub usług
Administratora podanie danych nie jest obowiązkowe, a brak podania danych nie będzie miał
dla Pana/Pani żadnych konsekwencji,
d) w pkt. 2 d jest dobrowolne ale jest warunkiem umownym, a brak podania danych uniemożliwi
zawarcie i wykonanie umowy.
Pana/Pani dane zostały pozyskane od osoby, której dane dotyczą lub podane na profilu/fanpagu
Administratora przez innego użytkownika.
W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, w celu uczestnictwa
w fanpagu prowadzonym przez Administratora tj. spółkę Lerg Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości
Pustków-Osiedle, nr 59D, 39-206 Pustków 3 .
❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu profilowania przez Administratora
tj. spółkę Lerg Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Pustków-Osiedle, nr 59D, 39-206 Pustków 3.
❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania przeze mnie informacji
o działalności Administratora tj. spółkę Lerg Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Pustków-Osiedle,
nr 59D, 39-206 Pustków 3, zawierającego informacje marketingowe i handlowe oraz inne informacje
o działalności Administratora
❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, w celu uczestnictwa
w konkursie ……………………………… prowadzonym przez Administratora tj. spółkę Lerg Spółka Akcyjna z siedzibą
w miejscowości Pustków-Osiedle, nr 59D, 39-206 Pustków 3.
❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, w celu uczestnictwa
w wydarzeniu……………………………… prowadzonym przez Administratora tj. spółkę Lerg Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Pustków-Osiedle, nr 59D, 39-206 Pustków 3.
❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania przeze mnie newslettera
Administratora tj. spółkę Lerg Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Pustków-Osiedle, nr 59D,
39-206 Pustków 3, zawierającego informacje marketingowe i handlowe oraz inne informacje o działalności
Administratora.
❑ Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017, poz.
1219, z późn. zm.) przez spółkę Lerg Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Pustków-Osiedle, nr 59D,
39-206 Pustków 3.
❑ Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów
wywołujących w celu otrzymywania informacji marketingowych od spółki Lerg Spółka Akcyjna z siedzibą
w miejscowości Pustków-Osiedle, nr 59D, 39-206 Pustków 3, zawierającego informacje marketingowe, zgodnie
z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017, poz. 1907, z późn. zm.).
Data i podpis …………………………………………………………..…….

