KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH

Grono odbiorców: Publiczne
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej RODO), Bank Spółdzielczy
Duszniki przedstawia klauzulę informacyjną dedykowaną osobom, które:
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3) udostępniły lub polubiły którykolwiek z postów zamieszczonych na fanpage'u Banku.
1. Administrator danych:
Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy Duszniki z siedzibą w Szamotułach przy
ul. Rynek 7, 64-500 Szamotuły, zwany dalej „Bankiem”.
2. Inspektor Ochrony Danych:
W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bsduszniki.com lub pisemnie (na adres siedziby
Banku).
3. Informacje ogólne:
1) administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania
z fanpage'a Banku. Administrator posiada informacje o:
· polubieniu fanpage’a Banku,
· aktywności na fanpage’u Banku,
· treści komentarzy i postów zamieszczonych przez użytkowników.
2) wszelkie działania fanpage'a Banku jest zgodne z wymogami, które są zawarte
w regulaminie portalu społecznościowego Facebook;
3) niniejsza klauzula może ulec zmianie jednak nie będą one naruszać podstawowych zasad
zachowania prywatności użytkowników portalu społecznościowego Facebook oraz zasad
bezpieczeństwa;
4) na fanpage’u Banku administrator może zamieszczać informacje marketingowe dotyczące
swoich produktów, usług i eventów, które organizuje lub w których bierze udział;

5) wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego
użytkowania są bezpośrednio administrowanie przez portal społecznościowy Facebook;
6) w zakresie fanpage'a Banku, w związku ze specyfiką portalu społecznościowego Facebook,
informacje o osobach obserwujących fanpage Banku, o polubieniach , a także treści
komentarzy, posty i inne informacje dostarczone przez użytkowników są jawne;
7) Bank administruje Państwa danymi tylko i wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na Państwa
pytania, komentowania wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej
przez Bank działalności oraz treści udostępnianych przez Bank, a także
do celów statystycznych dostarczanych przez portal społecznościowy Facebook.
4. Poprzez funkcjonowanie fanpage’a Bank zbiera i przetwarza następujące rodzaje
danych osobowych:
1) identyfikator portalu społecznościowego Facebook (zazwyczaj zawierający imię
i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowane w celu
potwierdzenia prawidłowości danych);
2) zdjęcie profilowe (dzięki niemu możemy w niektórych przypadkach poznać Państwa
wizerunek);
3) inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage –
użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;
4) treść komentarzy oraz rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu
możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który
Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).
5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o następujące podstawy
prawne:
1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w przypadku kierowania przez Państwo zapytania do Banku;
2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy możliwości/chęci zawarcia
współpracy oraz ustalenia warunków, np. chęć użytkownika na skorzystanie z usług, które
prowadzimy z związku z wykonywaną działalnością;
3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy innych niż wskazanych
w punkcie wyżej sytuacji.
6. Okres przechowywania danych:
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:
1) informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych
Messenger'a będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu
zakończenia współpracy;
2) w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa
komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
3) Państwa dane osobowe gromadzone przez portal społecznościowy Facebook tj. historia
wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger podlega retencji na zasadach
określonych regulaminem portalu społecznościowego Facebook.

7. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje
Państwu:
1) prawo dostępu do treści swoich danych,
2) prawo do sprostowania (poprawienia) danych,
3) prawo do usunięcia danych,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Skarga do organu nadzorczego:
W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza ochronę danych osobowych ze strony
Banku, istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Informacje uzupełniające:
1) w przypadku żądań odnośnie wizerunku prosimy o podanie konkretnego zdjęcia,
2) relacje pomiędzy naszym Bankiem, a użytkownikiem są w pełni dobrowolne,
3) Państwa dane osobowe nie są profilowane przez Bank.

