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Informacja o ochronie danych osobowych w ramach fanpage’a firmy  
Perschmann Sp. z o.o. w serwisie społecznościowym Facebook. 

 

1. Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych użytkowników: 

Zgodnie z Art. 26 RODO, Perschmann Sp. z o.o. i Meta Platforms Ireland Limited (właściciel serwisu 
Facebook) ponoszą wspólną odpowiedzialność (współadministratorzy) za przetwarzanie danych 
osobowych użytkowników fanpage`a firmy Perschmann Sp. z o.o. w serwisie Facebook istniejącego 
pod nazwą Perschmann PL – Partner Hoffmann Group. Zakresy obowiązków i odpowiedzialności 
współadministratorów oraz relacje pomiędzy współadministratorami a użytkownikami znajdują się pod 
adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 

Dostęp do zasad serwisu Facebook dotyczących przetwarzania danych osobowych można znaleźć 
tutaj: https://www.facebook.com/policy   

Dane kontaktowe firmy Perschmann Sp. z o.o (administrator / współadministrator): 
Perschmann Sp. z o.o., ul. Ostrowska 364, 61-312 Poznań, Polska  
 
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod 
numerem telefonu: +48 61 6309500 (pon.-pt. 8:00-15:00) lub mailowo: rodo@perschmann.pl 

2. Cel naszego fanpage’a na Facebooku: 

Prowadzimy fanpage na Facebooku, aby informować o naszych wydarzeniach, usługach i produktach 
oraz w razie potrzeby kontaktować się z osobami odwiedzającymi nasz fanpage.  

3. Czyje dane osobowe przetwarzamy: 
Przetwarzamy dane osób (użytkowników fanpage`a administratora), które:  
- dołączyły do grona fanów lub obserwujących nasz fanpage poprzez kliknięcie ikony „Polub to” lub 
„Obserwuj” 
- polubiły, skomentowały, zrecenzowały lub udostępniły post zamieszczony na naszym fanpage’u  
- wysłały nam wiadomość za pośrednictwem komunikatora Facebook. 
 
4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: 
W zależności od celu możemy przetwarzać następujące dane osobowe, które użytkownik serwisu 
Facebook udostępnił:  

a) imię i nazwisko 

b) pseudonim 

c) wizerunek (zdjęcie profilowe, a także inne zdjęcia zamieszczone na Facebooku i 
widoczne dla każdego użytkownika (stosownie do ustawień prywatności) 

d) dane opublikowane przez użytkowników na profilu Facebook bądź LinkedIn 
administratora 

e) dane przekazywane w ramach rozmowy prowadzonej w ramach komunikatora Facebook  

f) dane przekazane w ramach wiadomości e-mail (adres dostępny w zakładce Informacje) 

g) wszystkie inne informacje dostępne publicznie w ramach profilu użytkownika na 
Facebooku 

h) adres IP, informacje o urządzeniu i przeglądarce 
i) anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'e administratora, 

dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka 

stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu, gromadzone 

dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera 

niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia 

użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://www.facebook.com/policy
mailto:rodo@perschmann.pl
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chwili otwarcia fanpage'a. Sposób działania i zakres zbieranych informacji przez 

Facebook znajduje się pod adresem: 

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data  

 
5. Jakie dane osobowe przetwarza Facebook: 

Należy pamiętać, że podczas korzystania z naszego fanpage’a na Facebooku dane osobowe 
użytkowników będą również przetwarzane przez spółki operacyjne „Facebook”: 
https://www.facebook.com/help/111814505650678/?helpref=uf_share  Oprócz opisanego powyżej 
przetwarzania danych Facebook przetwarza je również w celach analitycznych i reklamowych lub w 
celu wyświetlania spersonalizowanych reklam. Facebook wykorzystuje również pliki cookies, które 
przechowują zachowania w zakresie użytkowania (również na różnych urządzeniach końcowych). 
Dzięki temu Facebook może wyświetlać ukierunkowane reklamy na własnej platformie i na stronach 
osób trzecich. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Facebook, która jest dostępna 
tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy (https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/). Facebook 
oferuje również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec określonego przetwarzania danych: 
odpowiednie informacje i opcje rezygnacji można znaleźć na stronie 
https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami dotyczącymi 
ochrony danych Facebooka, dane użytkowników są przetwarzane również w USA lub innych krajach 
trzecich. Facebook przekazuje dane użytkowników wyłącznie do krajów, dla których Komisja 
Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony zgodnie z Art. 45 RODO lub na 
podstawie odpowiednich gwarancji zgodnie z Art. 46 RODO. Jeżeli dane są przekazywane do 
niezabezpieczonego Państwa Trzeciego, odbywa się to na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. 

6. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych: 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest z jednej strony Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (np. 
jeśli użytkownik prześle nam żądanie związane z umową), z drugiej strony: Art. 6 ust.1 lit. f) RODO 
(m.in. mamy prawnie uzasadniony interes w analizie danych udostępnionych nam przez Facebook w 
celu optymalizacji zarówno naszej strony internetowej, jak i naszych reklam). 

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:  
a) prowadzenie fanpage’a firmy Perschmann Sp. z o.o.  
b) prowadzenie komunikacji z użytkownikami 
c) marketing bezpośredni własnych produktów i usług, m.in. informowania o naszych usługach 

oraz o nas samych za pomocą postów i innych materiałów, które umieszczamy na naszym 
fanpage’u, a także przygotowując posty sponsorowane, które kierujemy do określonych grup 
odbiorców (co jednak istotne – taki sposób prowadzenia kampanii reklamowej nie wiąże się 
bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników naszego fanpage’a, 
ponieważ ustawienia reklam bazują na wskazaniu określonych grup odbiorców m.in. poprzez 
określenie płci, wieku docelowego czy lokalizacji, bez wykorzystywania danych osobowych 
konkretnych użytkowników)  

d) statystyki dotyczące analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a 
firmowego, ewentualne postępowania wyjaśniające i ustalenia, dochodzenie roszczeń lub 
obrona przed roszczeniami – przez czas trwania ewentualnych postępowań i przez okres 
przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - 
prawnie uzasadniony interes administratora w postaci postępowań wyjaśniających, 
dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami] 

e) archiwizacja w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych wynikających z 
powyższych celów – nie dłużej niż wynika to z przepisów o archiwizacji danych. 

f) zbieranie informacji o osobach odwiedzających nasz fanpage i późniejsze prowadzenie 
kampanii reklamowych z wykorzystaniem algorytmów udostępnianych przez serwis Facebook.  

7. Integracja filmów z YouTube  
Na fanpage’u administratora mogą się znajdować filmy z YouTube, przechowywane na stronie 
https://www.youtube.com. Wszystkie są zintegrowane w "rozszerzonym trybie prywatności", to znaczy, 
że użytkownik - jeśli nie odtwarza na fanpage`ach filmów, to nie przesyła danych o sobie jako 
użytkowniku do YouTube. Tylko wtedy, gdy odtwarza filmy dane, o których mowa powyżej, zostaną 
przesłane. Administrator nie ma wpływu na ten transfer danych. Jeśli użytkownik nie chce kojarzyć 
swojego profilu z YouTube, musi się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje 
dane użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i / 

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
https://www.facebook.com/help/111814505650678/?helpref=uf_share
https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/settings?tab=ads
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lub niestandardowego projektu swojej strony internetowej. Taka ocena jest wykonywana (nawet dla 
użytkowników, którzy nie są zalogowani) w szczególności w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i 
informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o ich działaniach na stronie internetowej 
administratora. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników i zostać 
przekierowany do serwisu YouTube, aby z nich korzystać. 

8. Odbiorcy danych osobowych: 
Dane osobowe użytkowników naszego fanpage’a na Facebooku możemy udostępniać następującym 
kategoriom podmiotów: 

1. podwykonawcom – czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z 
którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu 
podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT dla fanpage’a; 

2. podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa; 

3. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach 
dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem 
https://www.facebook.com/about/privacy  

 
Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu 
Facebook. Serwis Facebook może przekazywać dane poza teren Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Nie mamy jednak wpływu na to, w jaki sposób Facebook przetwarza dane osobowe 
użytkowników serwisu. W tym zakresie polecamy zajrzeć do polityki prywatności serwisu Facebook 
(zob. pkt. 1). Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W 
ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony 
danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. 
 
9. Czas przetwarzania danych osobowych: 
Jako współadministrator, nie mamy wpływu na czas przechowywania danych osobowych przez serwis 
Facebook. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane przez serwis wynika z regulaminu 
oraz polityki prywatności serwisu. Oznacza to, że jako współadministrator nie mamy możliwości 
usunięcia danych, ale jako użytkownik Facebooka możesz to zrobić samodzielnie.  
 
Natomiast dane użytkownika powiązanego z naszym firmowym fanpage’em będą przez nas 
przetwarzane tak długo, jak długo istnieje relacja między kontem użytkownika a naszym fanpage’m 
(np. komentarz użytkownika pod naszym postem) lub do czasu cofnięcia zgody (jeśli była ona 
podstawą przetwarzania danych) lub wyrażenia przez użytkownika sprzeciwu do przetwarzania 
danych w określonym zakresie. 
 
10. Prawa użytkownika:  
Przekazywania administratorowi danych osobowych poprzez: polubienie, komentowanie lub 
udostępnianie postów, wysyłanie wiadomości, zamieszczanie recenzji lub obserwowanie fanpage’a 
firmowego na Facebooku jest całkowicie dobrowolne. Użytkownik ma możliwość wyboru, czy chce 
korzystać z usług udostępnianych w ramach serwisu Facebook i w jakim zakresie, poprzez 
samodzielne definiowanie ustawień prywatności. Powyższe oznacza, że jeżeli użytkownik upublicznił 
jakiekolwiek informacje o sobie za pośrednictwem serwisu Facebook, wówczas my jako administrator 
fanpage’a Perschmann Sp. z o.o. będziemy mieć do nich dostęp.  

 
Użytkownikowi przysługuje prawo do: 

a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) 

b) dostępu do swoich danych osobowych 

c) sprostowania danych osobowych 

d) usunięcia danych osobowych 

e) ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

f) przenoszenia danych osobowych 

g) wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych 

https://www.facebook.com/about/privacy
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h) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

i) obowiązek podania danych nie jest ani wymogiem ustawowym, ani wymogiem umownym, nie 
stanowi też warunku zawarcia żadnej umowy. 

Cofnięcie zgody i sprzeciw mogą być wyrażone poprzez: 

a) zmianę ustawień swojego konta Facebook: https://www.facebook.com/settings 
b) zmianę preferencji reklam na Facebook. Instrukcja zarządzania preferencjami reklam na 

Facebook znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/ 
c) zmianę ustawień dla serwisu Facebook (i wielu innych) pod adresem: 

https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices 
d) kontakt z serwisem Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/1994830130782319 
e) kontakt z nami pod adresem podany powyżej w pkt. 1.  

 

Jeśli użytkownik nie życzy sobie opisanego w niniejszym dokumencie przetwarzania danych przez 
administratora, powinien odłączyć swój profil użytkownika od fanpage’a firmy Perschmann Sp. z o.o. 
na Facebooku korzystając z funkcji „Przestań obserwować” i/lub „Nie lubię”. Ma również możliwość 
dochodzenia swoich praw wobec Facebooka. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 
oświadczeniu o ochronie danych Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/. Może także 
skontaktować się z inspektorem ochrony danych Facebooka pod następującym linkiem: 
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970  

11. Uwagi końcowe:  
W kwestiach, które nie zostały uregulowane niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie 
zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, w tym w szczególności: przepisy RODO, Ustawy i inne właściwe. W przypadku niezgodności 
postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te 
przepisy. 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie przetwarzania danych w związku z prowadzeniem 
fanpage`a na portalu społecznościowym Facebook. Pełną treść polityki prywatności firmy Perschmann 
Sp. z o.o. można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: http://ho7.eu/dataprotection  

 

https://www.facebook.com/settings
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https://www.facebook.com/help/contact/1994830130782319
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
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