
 
KLAUZULA INFORMACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MUSZYNIE 

 
Poniższa klauzula informacyjna dedykowana jest osobom odwiedzającym fanpage Facebook Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie w szczególności osobom, które: 
dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u. 
 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych, zamieszczanymi na profilu (fanpage’u) jest Samodzielny Publiczny 

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w  Muszynie. Można się z nami skontaktować w następujący 

sposób: 

• listownie na adres: ul. Zefirka 6, 33-370 Muszyna,  

przez e-mail: sekretariat@osrodekzdrowia.muszyna.pl lub telefonicznie: 18 471 40 37 

 

Inspektor ochrony danych 

Ośrodek zdrowia wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: 

• listownie na adres: ul. Zefirka 6, 33-370 Muszyna, przez e-mail: rodo@osrodekzdrowia.muszyna.pl, 

lub telefonicznie: 18 471 40 37 wew. 40 

 

Ośrodek zdrowia przetwarza następujące dane osobowe w ramach prowadzonego funpage’a: 

• dane identyfikujące Państwa profil (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko), 

• zdjęcia profilowe, 

• innych zdjęcia, w szczególności związane z bieżącą działalnością Administratora, 

• treść Państwa komentarzy oraz treść rozmów prowadzonych za pomocą aplikacji Messenger,  

 

Ośrodek zdrowia przetwarza dane osobowe w celu: 

Podstawowym celem przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest prowadzenie fanpage’a 

pod nazwą „Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie” na portalu 

społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Ireland Ltd. 

Dodatkowo Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

• informowania użytkowników platformy Facebook o prowadzonej przez Administratora działalności, 

jego usługach, promowania wydarzeń oraz bieżącymi zmianami w przepisach opieki zdrowotnej, 

• komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook, takich jak komentarze 

czy wiadomości, 

Prowadzone przez Administratora przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

tj. w celu realizacji określonych wyżej, prawnie uzasadnionych interesów Administratora. 

 

Odbiorcy danych osobowych 

SPZPOZ w Muszynie może przekazywać dane osobowe: 

• Facebook Ireland Ltd. na zasadach określonych przez portal, niepodlegających zmianie zasadach 

dotyczących przetwarzania danych (https://www.facebook.com/about/privacy), 

• podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem naszych systemów informatycznych oraz serwisów 

internetowych, jednakże wyłącznie w odpowiednim zakresie i na podstawie umów o powierzeniu 

przetwarzania danych osobowych z nimi zawartych. 

 

Z uwagi na fakt, że usługi świadczone przez Facebook mają zasięg globalny, w związku z ich realizacją może 

dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na 

określonych przez portal Facebook, niepodlegających zmianie zasadach dotyczących transferu danych 

(dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy). 

 

Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem naszego fanpage’a Facebook przechowywane są przez okres 

obserwowania profilu przez Państwa. 

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Osobom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych – gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne, 

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych – w przypadku gdy Państwa dane nie będą już niezbędne 

do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, tj. gdy zgłoszą Państwo sprzeciw wobec 

przetwarzania Państwa danych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; jeśli 

Państwa dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 

prawa lub zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych 

dziecku; 

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy zauważą Państwo, że Państwa 

dane są nieprawidłowe, mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres 

pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy Państwa dane będą przetwarzane 

niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli aby zostały usunięte; gdy Państwa dane nie będą 

nam już potrzebne, ale będą potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia określonych roszczeń; 

gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie 

uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy Państwa sprzeciwu; 

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych – gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych 

odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to 

odbywa się w sposób automatyczny. 

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do 

organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

Informacje dotyczące profilowania 

W trakcie przetwarzanie danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani profilowania.  
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