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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

dla użytkowników Facebooka, a w szczególności dla fanów fanpage’a oraz członków 

grup administrowanych przez ARR „ARLEG” S.A.  

 

 

Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a i/lub uczestnictwo w grupie zbieramy i przetwarzany 

następujące rodzaje danych osobowych: 

 identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko); 

 zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);  

 inne zdjęcia (które mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage-użytkownik. 

Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne. 

  treść Państwa komentarzy i postów oraz treść 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).  

 

Na podstawie Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie                   

o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.                     

z siedzibą w Legnicy,  59-220, ul. Macieja Rataja 26.  

2. Na podstawie obowiązującego prawa wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

kontaktować listownie na adres ARR „ARLEG” S.A., ul. Macieja Rataja 26, 59-220 Legnica lub przez e-mail 

iod@arleg.eu. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: 

a) prowadzenia fanpage pod nazwą Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA oraz administrowania 

grupami na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych 

przez Facebook Inc. poprzez: 

 informowanie o naszej aktywności,  

 promowanie wydarzeń, które organizujemy  

 promowanie naszej marki oraz usług,  

 budowanie i utrzymanie społeczności z nami związanej, 

 komunikację za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook,   

co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

b) w celu podjęcia działań zmierzających do  zawarcia umowy z uwagi na Pani/Pana zainteresowanie 

naszymi usługami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
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4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom świadczącym 

usługi ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności 

podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego, jak również 

właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na  zasadach dotyczących danych określonych 

przez Facebook, które dostępne są pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.  

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez 

Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych o ile przepisy nie uniemożliwiają realizacji 

tych praw, prawo do wniesienia sprzeciwu. 

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych dobrowolne, jednak konsekwencją nie podania 

danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub uczestniczenie w grupach administrowanych 

przez ARR „ARLEG” S.A. 

10.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 
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