
KLAUZULA INFORMACYJNA FANPAGE  

 
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać swoją zgodę.  
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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 (określane jako „RODO”, 
„ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).  
W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich się odbywa 

 O JAKICH DANYCH MÓWIMY? 
Twoje dane osobowe podawane na Fanpage będą przetwarzane w celu administrowania Fanpage, 
komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje, kierowania do Ciebie treści marketingowych i tworzenia 
społeczności Fanpage. 
Mowa o Twoich danych osobowych, takich jak np. imię, nazwisko, czy informacjach ogólnych, które 
umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest 
przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w regulaminach. 

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ? 
 Administratorem Twoich danych jest P.P.H.U. BIX Beata Misztal Rybitwy 10/4 ,88-170 Pakość, NIP 556-207-50-
69, tel.510050908, e-mail: kontakt@sunrise-sarbinowo.pl 

DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE ? 
Twoje Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
- przedstawiania Ci treści związanych z działalnością naszej  firmy na podstawie Twojej zgody, (podstawa z art. 6 
ust. 1 lit. a RODO), 
- przesłania Ci oferty na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  
przy czym w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale 
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej wycofaniem. 
- w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich 
pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym 
interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
- w celu oferowania bezpośrednio produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), w tym 
dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w 
tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez 
okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 

KOMU SĄ PRZEKAZYWANE TWOJE DANE OSOBOWE ? 
Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane 
nie będą przekazywane do podmiotów zewnętrznych. 
Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich. 
W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki 
zależne, Google, Microsoft, Apple itp. dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych 
Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). 
Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe 
klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy 
gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez: 

a) współprace z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których 
została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, 

b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to 
miejsce np. w przypadku Google), 

c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, 
d) lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę. 

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego  dostawców tych usług, dostępnych 
na ich stronach internetowych. Przykładowo: 
Apple (PL): https://www.apple.com/pl/legal/privacy/ 
Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl 
Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation 



Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w 
Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu 
otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.  

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH 
Dane osobowe przetwarzane są według zasad zgodnych z obowiązującymi przepisami:  
- w części a) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 
jednym lub większej liczbie określonych celów) 
- w części b) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny 
charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, 
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem) 
W przypadku naruszenia ochrony danych informowane są stosowne organy zgodnie z obowiązującym prawem. 

PRZEZ JAKI OKRES TWOJE DANE BĘDĄ PRZETWARZANE? 
Twoje dane osobowe przetwarzamy przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel 
lub do momentu wycofania Twojej zgody .  

JAK CHRONIMY TWOJE DANE ? 
W celu ochrony Twoich danych osobowych wdrożono Politykę Ochrony Danych Osobowych, zgodną z 
rozporządzeniem RODO, obowiązującą w naszej firmie według poniższych reguł i standardów: 

REGUŁA ADEKWATNOŚCI 
Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania. 

REGUŁA TRANSPARENTNOŚCI 
Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się 
udzielić Ci pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jest jej przejawem. 

REGUŁA PRAWIDŁOWOŚCI 
Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, 
że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę 
skontaktuj się z nami tel.510050908, e-mail: kontakt@sunrise-sarbinowo.pl 

REGUŁA INTEGRALNOŚCI I POUFNOŚCI 
Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je 
usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują 
środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki 
zabezpieczające przed utratą Twoich danych. 

REGUŁA ROZLICZALNOŚCI 
Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych tak, abyśmy w razie Twojego 
zapytania mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego, jakie działania realizowaliśmy na Twoich 
danych.  

JAKIE MASZ PRAWA? 
Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile 
nie będziesz tych praw nadużywał (np. przez nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to 
korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji. Twoje prawa obejmują: 

PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH 
To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje, jakie mamy o 
Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów. 

PRAWO DO POPRAWIANIA DANYCH 
Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich 
poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Cię o 
przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych. 

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH 
Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy w części „W jaki sposób 
przetwarzamy dane osobowe”, uznasz, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich 
danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie 
będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo lub nie będzie 
uniemożliwiało realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania. 

PRAWO DO ŻĄDANIA USUNIĘCIA DANYCH 
Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z 
naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane 



osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek 
przetwarzania Twoich danych  

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH DO INNEGO ADMINISTRATORA DANYCH 
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy 
wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do 
odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych. Uprawnienia, o których 
mowa powyżej, możesz wykonywać poprzez kontakt z nami tel.510050908, e-mail: kontakt@sunrise-
sarbinowo.pl Na powyższe dane możesz się także kontaktować z nami wtedy, gdy jakieś nasze działanie będzie 
budziło Twoją obawę, czy nie narusza Twoich praw lub wolności.  
Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, masz 
prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać, jakie 
działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu 
nadzoru na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

PRAWO DO SPRZECIWU  
Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich 
danych osobowych. Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane 
osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych 
procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie 
sprzeciwia się obowiązkom, które nakładają na nas przepisy prawa. Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić 
tel.510050908, e-mail: kontakt@sunrise-sarbinowo.pl 

 


