
Klauzula informacyjna – Facebook (oraz inne portale społecznościowe) 

 

W związku z korzystaniem przez Pana / Panią z naszego profilu na Facebooku, informujemy 

Pana / Panią o szczegółach przetwarzania danych osobowych udostępnianych za 

pośrednictwem tego portalu społecznościowego. 

 

1. Jakie dane przetwarzamy ? 

Przetwarzamy dane osób, które dokonały subskrypcji profilu firmowego poprzez kliknięcie 

ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” na naszej stronie internetowej lub bezpośrednio w serwisie 

społecznościowym.  Przetwarzamy również dane osób, które zamieściły komentarz pod 

którymkolwiek z naszych postów. 

2. Kto jest administratorem Pana / Pani danych ?  

Współadministratorami Pana / Pani danych osobowych są: Tomasz Nowiński oraz 

Marcin Wawrzycki , wspólnicy spółki cywilnej GTM Investment Tomasz Nowiński, 

Marcin Wawrzycki prowadzący podmiot leczniczy o nazwie AVETE CENTRUM 

MEDYCZNE. 

Z administratorami możnaskontaktować się: 

- pisemnie pod adresem:  Łódź (92-230), al. marsz. Józefa Piłsudskiego 138 

- telefonicznie pod numerem 512 335 214 

- drogą mailową wysyłając wiadomość na adres info@avete.pl 

Współadministratorzy (zwany dalej łącznie: „Administrator”) poczynili uzgodnienia 

określające, że każdy z nich jest odpowiedzialny za wypełnianie obowiązków 

wynikających z RODO.  Ustalili również wspólny punkt kontaktowy dla osób, których 

dane przetwarzają – funkcję tę będzie pełnić Inspektor Ochrony Danych. 

 

3. Kto jest Inspektorem Ochrony Danych ? 

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można skontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którego powołali Administratorzy. 

Z Panią / Panem Klaudią Gradowską można skontaktować się: 

- pisemnie pod adresem: Łódź (92-230), al. marsz. Józefa Piłsudskiego 138 

- telefonicznie pod numerem 512 335 214 

- drogą mailową wysyłając wiadomość na adres rodo@avete.pl 

Jakakolwiek zmiana osoby pełniącej funkcje Inspektora nie będzie wpływała na 

wskazany powyżej sposób kontaktu. 



 

4. W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy przetwarzali Pana / Pani dane osobowe? 

Pozyskane dane osobowe będziemy przetwarzali w celu: 

- w celu prowadzenia profilu firmowego na portalu społecznościowym Facebook na 

warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego 

pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i 

naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami 

związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności 

serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie 

uzasadnionym interesem (podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit f. RODO); 

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest 

naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu 

korzystania z profilu firmowego, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

- Pana / Pani 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); 

- Pana / Pani 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. 

 

5. W jaki sposób profilujemy dane? 

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 

 

6. Skąd pochodzą dane osobowe? Do jakich odbiorców mogą zostać przekazane dane 

osobowe ? 

Dane osobowe w większości pochodzą od Pana / Pani – są pozyskiwane poprzez 

umieszczenie Pana / Pani danych , takich jak: imię i nazwisko, wizerunek , na naszym 

profilu. Dane uzyskujemy również od portalu Facebook w związku z zamieszczeniem 

pewnych danych na Pana / Pani profilu. 

Z poszanowaniem poufnego charakteru Twoich danych, stosując mechanizmy 

minimalizacji liczby przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość 

przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Twoje dane mogą być przekazywane: 



- organom państwowym na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz organy 

sądowe lub inne, w tym komornicy i policja) oraz na podstawie odrębnych zgód 

udzielonych przez Ciebie takim podmiotom , 

- firmie Medsoft Eryk Pietraszewski, dostarczającej Administratorowi rozwiązań 

informatycznych, 

- firmie Elektroniczne Systemy Alarmowe Maciej Chmiel, dostarczającej 

Administratorowi usług monitoringu, 

- firmie Smart Lex Radca Prawny Rafał Wojciechowski, dostarczającej Administratorowi 

usług doradczych i prawniczych, 

- podmiotom zewnętrznym zapewniającym obsługę IT Administratora, w tym firmom 

hostingowym w zakresie gromadzenia danych na zewnętrznych serwerach oraz firmom 

zapewniającym system informatyczny Administratorowi, 

- podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność audytorską lub kontrolną 

względem Administratora, 

- firmom ubezpieczeniowym w razie kierowania roszczeń przeciwko Administratorowi,  

- podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi archiwizacji dokumentów po 

zapewnieniu poufności danych szczególnej kategorii, 

- podmiotom zewnętrznym, takim jak kancelaria prawna czy firma windykacyjna  w 

zakresie niezbędnym do świadczenia usług na rzecz Administratora przez te podmioty 

- innym podmiotom, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora 

na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) 

- właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie 

zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod 

adresem https://www.facebook.com/about/privacy 

 

7. Czy dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy? 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym, z zastrzeżeniem ponadnarodowej działalności 

portalu społecznościowego Facebook. 

 

8. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych ? 

- masz prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia 

lub ograniczenia ich przetwarzania 

https://www.facebook.com/about/privacy


- masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych  

- przysługuje Ci prawo do sprostowania danych  w takim zakresie, w jakim dane są 

niezgodne ze stanem faktycznym 

- masz prawo do przenoszenia danych osobowych 

- przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

- masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie , w 

jakim podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda. 

Pamiętaj, że w niektórych sytuacjach prawa te mogą być ograniczone lub wyłączone, 

np. nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy 

Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego 

przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy 

prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień, skontaktuj się z Administratorem lub 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. 

 

9. Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe? 

- dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, 

- dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, 
w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych 

- 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, 

- dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profil firmowy dostępne za pomocą 
funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w 
serwisie Facebook wynoszący 2 lata. 

 

10. Informacja o wymogu podania danych 

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. 

 


