
 

Klauzula informacyjna - dla odwiedzających fanpage Facebook 
 
Zgodnie z 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 (RODO), informujemy że: 
 
a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach  z siedzibą w Szamotułach (64 – 500)  ul. 

Sukiennicza 13 

adres korespondencyjny: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach 
ul. Sukiennicza 13 
64 – 500 Szamotuły 
tel.:  61 292 71 00; fax: 61 292 71 02 
e-mail: sekretariat@szamotuly.med.pl 
 

b) Podmiot powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 
wysyłając list na adres szpitala z dopiskiem „IOD”, lub wysyłając e-mail na adres: 
iod@szamotuly.med.pl, 

c) Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z dokonaniem subskrypcji fanpage 
poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub opublikowania komentarza, 
pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u. 

d) Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa 
pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach 
prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych. 

e) Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana 
przez nas. 

f) Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące 
rodzaje danych osobowych: identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię 
i nazwisko); zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać 
Państwa wizerunek); treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej 
przez aplikację Messenger (dzięki niej możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, 
numerze telefonu. 

g) Podstawą przetwarzania danych Użytkowników jest prawnie uzasadniony interes 
Administratora, polegający na promocji działalności Administratora, poszerzaniu 
społeczności jego sympatyków a także utrzymywania kontaktu ze wspominaną 
społecznością (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

h) Na podstawie RODO przysługuje Państwu prawo do:  

• żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących 
oraz ich kopii 

• sprostowania danych jeśli są niepoprawne lub nieprawdziwe 

• przeniesienia  danych 

• ograniczania lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

• usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się 
z obowiązku   wynikającego z przepisu prawa lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej. 

• przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu 
nadzorczego, 

 
i) podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym na podstawie 

przepisów o świadczeniu usług medycznych, 
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