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Na podstawie właściwych przepisów 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 rozporządzeniem lub RODO, 

udostępnia się Państwu poniższy zakres informacji 

1. Zakres ogólny:  

Zawarte niżej informacje zostały spisane dla użytkowników Facebooka, a w szczególności dla fanów 

naszego fanpage’a w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, celach ich 

przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy. 

Wszelkie działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, Regulaminu Facebooka.  

Przypominamy, że polityka naszego fanpage’a może różnić się treścią od innych stron podmiotów na 

Facebooku.  

Niniejsza klauzula może ulec zmianie jednak nie będą one naruszać podstawowych zasad zachowania 

prywatności użytkowników Facebooka oraz zasad bezpieczeństwa. 

2. Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie przetwarzania tych danych w ramach 

narzędzi biznesowych na potrzeby świadczenia usług dopasowania, pomiaru i analizy opisanych w 

sekcjach 2.a.i oraz 2.a.ii regulaminu Facebooka dostępnego tutaj 

https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools jest: jest Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje 

Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań, zwane dalej także „Muzeum”. 

 

3. Współadministratorzy danych osobowych  

Współadministratorami w odniesieniu do danych osobowych zawartych w zdarzeniach dotyczących 

działań osób  

w witrynach internetowych i aplikacjach użytkownika, które integrują narzędzia biznesowe Facebooka i 

dla których przetwarzania ADO i Facebook wspólnie określają środki i cele są: 

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań,  

oraz 

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland 

Wspólne przetwarzanie danych obejmuje gromadzenie danych osobowych za pośrednictwem narzędzi 

biznesowych Facebooka oraz ich późniejsze przekazywanie Facebook Ireland w celu wykorzystania do 

celów określonych w sekcjach 2.a.iii do 2.a.v.1 regulaminu pod adresem 

https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools/. W zależności od sytuacji, Muzeum lub 

Facebook Ireland pozostają niezależnym Administratorami danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO w 

zakresie każdego Przetwarzania Danych osobowych z Danych z narzędzi biznesowych zgodnie z RODO, 

które nie podlega sekcjom 5.a.i oraz 5.a.ii. https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools/. 

 

 

 

https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools
https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools/
https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools/
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4. Inspektor ochrony danych osobowych 

Muzeum powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

Mogą Państwo skontaktować się z nim we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa 

danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Państwu na mocy przepisów prawnych 

regulujących problematykę ochrony danych osobowych, w następujący sposób:  

a) pod numerem telefonu +48 605 236 701,  

b) poprzez adres e-mail: iodo@mnp.art.pl,  

c) listownie, na adres korespondencyjny Muzeum (z dopiskiem „inspektor ochrony danych osobowych”).  

 

5. Dane osobowe- informacje o przetwarzaniu: 

Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzamy następujące rodzaje danych 

osobowych:  

 identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas 

w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych); 

 zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa 

wizerunek); 

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

użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne.  

 treść Państwa komentarzy 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). 

Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby 

udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Państwa aktywność związana z korzystania z 

naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook. 

6. Podstawy prawne, jakie są odpowiednie do przetwarzania danych osobowych, to: 

 art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda, którą wyrażają Państwo poprzez dobrowolne, konkretne, 

świadome i jednoznaczne okazanie woli, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania 

potwierdzającego 

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO - jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy możliwości/ chęci zawarcia 

współpracy oraz ustalenia ich warunków. Np. chęć użytkownika na skorzystanie z usług, które 

prowadzimy w związku z wykonywaną działalnością.   

 art. 6 ust. 1 lit. f RODO-  jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy innych niż wskazanych w 

punkcie wyżej interesów administratora.  

Informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą 

przechowywane przez okres 24 miesięcy lub do momentu wniesienia sprzeciwu. W przypadku informacji, 

które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym 

serwisie do czasu usunięcia ich przez autora. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. 

historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację 

Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka. 

 

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO:  
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o prawo dostępu do treści danych  
o prawo do sprostowania danych  
o prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)  
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych  
o prawo do przenoszenia danych  

 Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO:  
o prawo dostępu do treści danych  
o prawo do sprostowania danych  
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych  

 

 Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e) lub f) RODO:  
o prawo dostępu do treści danych  
o prawo do sprostowania danych  
o prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)  
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych  
o prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych  

 

W przypadku żądań odnośnie wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia. 

Facebook Ireland odpowiada za zapewnienie egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, zgodnie 

z art. 15-20 RODO  

w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Facebook Ireland po Wspólnym 

przetwarzaniu. Więcej informacji https://www.facebook.com/about/privacy. 

Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń co do przestrzegania ochrony danych osobowych z naszej strony, 

istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Relacje pomiędzy naszą 

firmą, a użytkownikiem są w pełni dobrowolne. Państwa dane osobowe nie są przez nas profilowane. 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez facebook: 

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

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

8. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, przy którym działa Urząd Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że 

przetwarzanie Państwa danych osobowych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub innych aktów prawnych regulujących problematykę 

ochrony danych osobowych. Adres organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2 , 00-193 Warszawa. 
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