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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Działając na podstawie art.13 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) - dalej „RODO”, informujemy, że:
I
ADMINISTRATOR DANYCH

a)

Administratorem Państwa danych osobowych jest
firma DRAHT – UND MATERIAL VERTRIEB DMV – PLUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z
siedzibą w Kokotowie.
Z Administratorem danych można skontaktować się:
a) pod adresem korespondencyjnym:
Draht-und Material Vertrieb DMV-PLUS Sp. z o.o.
Kokotów 647 B, 32-002 Węgrzce Wielkie
z dopiskiem „dane osobowe”
b) pod
dedykowanym
adresem
elektronicznej: rodo@dmvplus.pl

poczty

II
CELE PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
Nasze działania są zgodne z wymogami, które zawiera
regulamin portalu a Administrator przetwarza Państwa
dane osobowe w szczególności w następującym celu:
prowadzenia fanpage’a oraz umożliwienia
korzystania z fanpage’a, zamieszczania
postów, komentowania wpisów, aktywności
na fanpage’u,
b) w
celu
kontaktu
Administratora
z
użytkownikami, odpowiedzi na pytania w
związku z zamieszczonymi przez nich
informacjami,
c) w celu zamieszczania komentarzy i postów
przez użytkowników, w celu polecania,
polubienia
lub
udostępniania
przez
użytkowaników wpisów, postów, komentarzy
;
d) w celu promocji działalności administratora w
tym promocji produktów i usług - prowadzenia
działań marketingowych,
e) w celu poprawy jakości swoich usług ,
f) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed ewentualnymi roszczeniami.

w przypadku kierowania do nas zapytań (art.6
ust. 1 lit. a RODO);
b) zawarcie
i
realizacja
umowy
z
Administratorem w przypadku zamiaru
skorzystania przez użytkownika z naszych
usług, które prowadzimy w związku z
wykonywaną działalnością (art.6 ust. 1 lit. b
RODO);
c) wykonanie obowiązków wynikających z
przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d) prawnie uzasadniony interes Administratora i
użytkowników, polegający na:
 konieczności zapewnienia kontaktu
między nimi,
 ułatwieniu korzystania z usług,

poprawy
jakości
oraz
funkcjonalności świadczonych usług,

prowadzeniu własnych działań
marketingowych, promocyjnych,
 ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

a)

III
PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych
przez Administratora stanowi:

Draht-und Material Vertrieb DMV-PLUS Sp. z o.o.
Kokotów 647b, 32-002 Węgrzce Wielkie
Tel. +48 12 289 92 56 fax. +48 12 289 92 55
www.dmvplus.pl

IV
KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

W związku z prowadzeniem fanpage’a zbieramy i
przetwarzamy w szczególności następujące dane
osobowe użytkowników: identyfikator na portalu
społecznościowym, zdjęcie profilowe, miejsce pracy
oraz zajmowane stanowisko, treści komentarzy,
postów, wpisów, inne zdjęcia, treści ewentualnych
rozmów prowadzonych przez aplikację do komunikacji,
informacje o polubieniu, poleceniu fanpage’a oraz inne
informacje dostarczane przez użytkowników portali
społecznościowych.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a)

w zakresie fanpage’a oraz w związku ze
specyfikacją portali społecznościowych ,
informacje o osobach obserwujących
fanpage’a, o jego polubieniu, poleceniu, a
także treści komentarzy, wpisów, postów,
zdjęć profilowych, oraz innych zdjęć i
informacji dostarczanych przez użytkowników
portali społecznościowych są jawne .
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b)

w
zakresie
pozostałych
informacji
Administrator nie ujawnia ich
innym
podmiotom, poza podmiotami uprawnionymi
na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe Użytkownika portalu mogą być
przekazywane przez portal społecznościowy poza
teren Unii Europejskiej do lub poza obszar Stanów
Zjednoczonych na zasadach określonych w polityce
prywatności danego portalu społecznościowego
dlatego każdy z jego Użytkowników powinien na
bieżąco zapoznać się z jego polityką prywatności.
V
OKRES PRZECHOWYWANA DANYCH
OSOBOWYCH
Informacje, o kontakcie oraz informacje które
posiadamy w wiadomościach, korespondencji , będą
przechowywane przez czas odpowiedzi na Państwa
pytania lub załatwienia sprawy lub do momentu
zakończenia współpracy. W przypadku zamieszczenia
komentarzy, postów, wpisów, zdjęć przez użytkownika
będą one dostępne na naszym fanpage’u do czasu ich
usunięcia przez użytkownika. W przypadku ustalenia
dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami dane użytkownika będą przechowywane
przez okres przedawnienia wynikający z przepisów
prawa. Okres przechowywania danych statystycznych
w narzędziach portali społecznościowych jest różny , co
oznacza , że Administrator ma możliwość dostępu do
tych danych, lecz pozostaje to poza jego zakresem
decyzyjnym.
Dane
osobowe
użytkownika
portalu
społecznościowego gromadzone przez ten portal
przechowywane są na zasadach określonych odrębnym
regulaminem oraz polityką prywatności danego portalu
dlatego każdy z użytkowników powinien na bieżąco
zapoznać się z tymi informacjami.

przetwarzania swoich danych osobowych wyłącznie na zasadach określonych w RODO;
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, należy
skontaktować się z Administratorem, wykorzystując
podane w punkcie I dane kontaktowe i poinformować
go, z którego prawa i w jakim zakresie chcą Państwo
skorzystać.
c)

prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że
przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.
VIII
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w
zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne
w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem,
konsekwencją niepodania tych danych będzie brak
możliwości zawarcia umowy z Administratorem.
IX
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM
PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU
Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

VII
PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem danych osobowych
przysługują Państwu następujące prawa:
a)

jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
b) prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych i uzyskania kopii tych danych oraz
prawo
ich
sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
prawo do
przenoszenia swoich danych osobowych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
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