
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Szczecinie 

DOKUMENTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 

 

Informacja dla użytkowników firmowego fanpage’a  na Facebooku, 

dotycząca realizacji obowiązków wynikających z art. 13 ust.1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)¹. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ 

przy ul. Piotra Skargi 9-11, 70 - 965 Szczecin. Z Administratorem można się kontaktować na 

wskazany adres, telefon nr 91 810 58 00 lub e-mail: sekretariat@109szpital.pl.  

2. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod telefonem nr 91 810 59 40 lub adresem email: 

iodo@109szpital.pl. 

3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celach prowadzenia komunikacji w ramach firmowego 

fanpage’a Administratora dostępnego pod adresem: 

https://www.facebook.com/109szpital 

w szczególności udzielania odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości 

użytkowników, a także w celach statystycznych, informacyjnych oraz promocyjnych 

realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.pl. 

Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 

6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest  przekazywanie informacji o naszej działalności, dbanie o 

wizerunek marki oraz budowanie i utrzymanie społeczności z nami związanej. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do 

ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane udostępniane są Facebook 

Ireland Limited (dalsza informacja poniżej). 

5. Administrator we własnym zakresie nie planuje bezpośrednio przekazywać Pani/Pana danych do 

państwa trzeciego, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak specyfika 

działania Facebook'a i jego międzynarodowy zasięg powodują, że potencjalnie możliwy jest taki 

transfer danych, na który jednak nie mamy wpływu. W tych przypadkach Facebook Ireland 

Limited powinien przekazywać dane na zasadach wskazanych w Rozdziale V RODO. 

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu lub ustania 

celów przetwarzania. 

7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

 dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, 

 sprostowania i uzupełnienia danych,  

 usunięcia danych, 

 ograniczenia przetwarzania swoich danych,  

 wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację związaną z 

przetwarzaniem danych osobowych, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze 

przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie 

występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania, 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

 kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych oraz realizacją ww. praw, 

Przy realizacja Pani/Pana praw Administrator będzie uwzględniał ograniczenia wynikające z RODO i 

innych przepisów prawa. 
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8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania. 

W przypadku przeglądania fanpage’a przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne 

zbierane są automatycznie przez Facebook Ireland Limited. 

9. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania, czyli nie dokonują automatycznej oceny niektórych Pani/Pana czynników 

osobowych. 

10. W zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych i reklamowych Współadministratorem 

Pani/Pana danych jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą 4 Grand Canal Square, Grand 

Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia, który dokonuje zbiorczej analizy danych w celu wyświetlania 

statystyk aktywności użytkowników fanpage’a. Głównym organem nadzorczym w zakresie 

wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od 

zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach). Szczegółowe informacje dotyczące 

wzajemnych uzgodnień pomiędzy Współadministratorami, w tym zakresy obowiązków wobec 

osób, których dane są przetwarzane dostępne są na stronie:  

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

Natomiast zasady przetwarzania twoich danych osobowych przez Facebook Ireland dostępne są na 

stronie: 

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

 

¹Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 - RODO). 
Wersja z 05.09.2022r. 
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