
Obowiązek Informacyjny użytkowników Facebook  „BPGMM” 

Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach 

Niniejszy Obowiązek Informacyjny określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania 

danych w tym również danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez fanpage BPGMM (dalej 

zwane Platformą). 

1. Administratorem danych osobowych nadawców korespondencji elektronicznej niezwiązanej ze 

świadczonymi usługami lub zawartymi umowami jest Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk 

Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach: ul. Południowa 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki  Tel./ fax (25) 

758 03 52 e-mail: gbpminskmazowiecki@onet.eu. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gabriel Romanyszyn, e-mail: iod.inspektor@gmail.com. 

3.Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy wyłącznie w celach: 

o promocji działalności; 

o umożliwienia użytkownikom otrzymywania spersonalizowanych informacji marketingowych 

w szczególności o imprezach, promocjach, produktach, konkursach prowadzonych przez 

Administratora; 

o statystycznych i analitycznych związanych z analizowaniem reakcji użytkowników na 

prowadzone za pośrednictwem „Platformy” akcji marketingowych np. analizowanie wejść, 

polubień, komentarzy, itp. 

 

Dane przetwarzamy wyłącznie na podstawie określonych podstawach prawnych ich przetwarzania. 

Może być to: 

o zadanie realizowane w interesie publicznym, takie jak promowanie działalności Biblioteki, 

czyli tzw. marketing własnych towarów i usług oraz prowadzenie zestawień statystycznych; 

o realizacja umowy, która odnosi się do organizowanych imprez, konkursów; 

o udzielona zgoda Użytkownika, w zakresie publikacji wizerunku, ale też dostarczania 

spersonalizowanych informacji marketingowych o produktach lub usługach, organizowanych 

przez Administratora konkursach czy prowadzonych akcjach promocyjnych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych będzie skutkowało 

brakiem możliwości zrealizowania niektórych celów przetwarzania. 

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu w jakim zostały 

pozyskane lub wycofania udzielonej zgody (wyłącznie w stosunku do danych przetwarzanych na 

podstawie udzielonej zgody). 

Zbieramy i przetwarzamy następujący zakres danych: 

o adresu e-mail Użytkownika (podany w ramach jego profilu facebook.com lub podany przy 

udziale w organizowanych konkursach); 

o imienia i nazwiska lub nick Użytkownika (podane w ramach jego profilu facebook.com lub 

podane przy udziale w organizowanych konkursach); 

o płeć Użytkownika (podany w ramach jego profilu facebook.com); 

o datę urodzenia Użytkownika (podany w ramach jego profilu facebook.com lub podane przy 

udziale w organizowanych konkursach); 

o adres zamieszkania Użytkownika (podany w ramach jego profilu facebook.com lub podane 

przy udziale w organizowanych konkursach); 

o numer telefonu Użytkownika (podany w ramach jego profilu facebook.com lub podany przy 

udziale w organizowanych konkursach); 
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o zdjęcie profilowe Użytkownika (podane w ramach jego profilu facebook.com); 

o inne dane podane w czasie odwiedzania naszej „Platformy”, a wynikające z komentarzy, 

polubieni, itp. 

Dane Użytkowników naszego Fanpage’a na stronie Facebook mogą być przetwarzane 

automatycznie. Więcej informacji na ten temat na stronie Facebook „Zasady dotyczące danych”. 

Facebook wykorzystuje pliki cookie   

https://www.facebook.com/policies/cookies/  

Zasady wykorzystania danych  znajdziesz w polityce prywatności 

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

Informacje  o Tarczy Prywatności znajdują się na stronie  internetowej:  

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

 Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza trzecim, jeśli nie 

zaistnieje jedna z następujących okoliczności: 

o Użytkownik wyraził na taką czynność zgodę; 

o odbiorcą jest podmiot zarządzający „Platformą” na zlecenie Administratora. 

o istnieją przyczyny prawne obligujące Administratora do udostępnienia danych osobowych. 

Biblioteka oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę 

w  Państwach spoza obszaru EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

Biblioteka gwarantuje, że dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane przetwarzane były tylko 

w  niezbędnym zakresie oraz zgodnie z wszelkimi przepisami. Jednak, jeśli uznacie Państwo, że 

naruszyliśmy powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania i ochrony danych 

osobowych to każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo: 

o dostępu do danych; 

o uzyskania kopii danych; 

o sprostowania danych; 

o usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym); 

o ograniczenia przetwarzania; 

o przenoszenia danych 

o do wycofania zgody; 

o wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych). 
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