
Klauzula informacyjna dla użytkowników Fanpage na Facebooku 

Na podstawie art. 13 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 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.,str.1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 

maja 2018 r., str. 2) –  zwanego dalej jako RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chełmży. Można się z nim skontaktować  

w następujący sposób: 

1) listownie na adres siedziby: Urząd Miasta Chełmży, ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża,  
2) e-mail: um@chelmza.pl    
3) telefonicznie 56 6392330. 

Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został wyznaczony inspektor ochrony danych, 
 z którym możecie Państwo się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iodo@um.chelmza.pl     

1. Pani/a dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a tj. Pani/a zgody w celu prowadzenia komunikacji  
i promocji działań administratora dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/umchelmza, w szczególności 
odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych za pośrednictwem 
narzędzi dostarczanych przez aplikację Facebook. 

2. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na 
mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane są udostępniane Facebook Ireland Limited (informacja szczegółowa 
poniżej). 

3. Pani/a dane osobowe przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.  
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Pani/a posiadacie prawo do: 

1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO; 
2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO; 
3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli: 

a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były 

przetwarzane; 
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; 

4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli: 
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; 
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu 

danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one po-

trzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych 

dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.  
5. Podanie Pani/a danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z Fanpage Administratora 
6. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do 

Prezesa UODO (uodo.gov.pl) - Warszawa ul. Stawki 2. 

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited 

1. Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są 
wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów 
statystycznych oraz reklamowych. 

2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników 
Fanpage Administratora. 

3. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:  
1) posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony; 
2) zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą; 
3) zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o 

zdarzeniu; 
4) zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

Pani/a danych. 
4. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych: 

1) posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk; 
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2) zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów 

przetwarzania. 
5. Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane 

(art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp 
można uzyskać ze wszystkich stron. 

6. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony 
danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach). 

7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: 
<https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum>. 

8. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: 
<https://www.facebook.com/privacy/explanation>. 


