
KLAUZULA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOSICACH 
DLA ODWIEDZAJĄCYCH FANPAGE FACEBOOK 

 

Bank Spółdzielczy w Łosicach informuje o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 

1-2 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, zwane dalej „RODO”).  

 
1. Bank Spółdzielczy w Łosicach z siedzibą przy ul. Bialskiej 6,08-200 Łosice, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych 

(zwanym dalej „Administratorem”), w sytuacji, gdy: 

• polubiłaś/eś Fanpage Banku poprzez kliknięcie ikony „Lubię to!”/„Obserwuj” 

• udostępniłeś post Banku poprzez kliknięcie ikony „Udostępnij” 

• opublikowałaś/eś swój komentarz na Fanpage Banku 

• odwiedziłaś/eś Fanpage Banku 

• kontaktowałaś/eś się z Bankiem za pośrednictwem aplikacji Messenger 

 
Jednocześnie informujemy, że współadministratorem Pani/Pana danych osobowych - przetwarzanych w ramach Fanpage Banku - 

jest także Facebook (Meta Platforms Ireland Limited), z którą zawarł/a Pani/Pan umowę uprawniającą do korzystania z Facebooka. 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez Facebook Pani/Pana danych osobowych znajdują się pod linkiem:  

https://pl-pl.facebook.com/about/privacy 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich 

danych osobowych pod adresem e -mail: dane.osobowe@bslosice.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 

1 powyżej.  

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

a) prowadzenia fanpage, na warunkach oraz zasadach określonych przez Facebook 

b) informowania za pomocą fanpage o naszych aktualnościach oraz  promocjach   

c) komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook  

Administrator będzie przetwarzał także anonimowe dane statystyczne o użytkownikach odwiedzających fanpage Banku. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest art. 6 ust. 1 lit.f RODO – prawnie 

uzasadniony interes 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

a) Osoby upoważnione przez Administratora 

b) Podmioty, którym Administrator zobowiązany jest udostępnić dane na podstawie przepisów 

c) Facebook zgodnie z  zasadami wskazanymi przez Facebook dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora: 

a) informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na 

Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy 

b) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia 

sprzeciwu lub ustania tego interesu 

c) dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia 

d) Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych o ile uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów. 

10. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

https://pl-pl.facebook.com/about/privacy
mailto:dane.osobowe@bslosice.pl
https://www.facebook.com/about/privacy


Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Limited 

1. Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi 

administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych. 

2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage 

Administratora. 

3. Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach: 

i. posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony 

ii. zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą 

iii. zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu 

iv. zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a 

danych 

4. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych: 

i. posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk; 

ii. zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania. 

5. Meta Platforms Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane 

(art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można 

uzyskać ze wszystkich stron. 

6. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych 

(niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach). 

7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie:  

i. <https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum>. 

8. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na stronie:  

i. <https://www.facebook.com/privacy/explanation>. 


