
Klauzula informacyjna Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie  

dla użytkowników odwiedzających fanpage w serwisie społecznościowym Facebook 

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie posiada konto w serwisie społecznościowym Facebook. 

Konto prowadzone jest m.in. w celu budowania i rozwijania wizerunku w mediach społecznościowych, 

docierania i pozyskiwania nowych grup odbiorców, publikowania aktualności, promowania wydarzeń 

oraz usług UŻŚ, a także w celu kontaktowania się z osobami zainteresowanymi naszą działalnością. 

Informacje dotyczące administratora danych osobowych oraz inspektora ochrony danych 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z siedzibą 

przy pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin (dalej „UŻŚ”). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony 

danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres 

z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres: iod@szczecin.uzs.gov.pl 

Informacje ogólne 

Działanie naszego fanpage jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie serwisu 

społecznościowego Facebook. Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające 

z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez powyższy serwis.  

Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na Państwa pytania, 

komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas 

działalności oraz treści przez nas udostępnionych. Państwa aktywność związana z korzystaniem 

z naszego fanpage nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem. Nie mamy kontroli nad tym, jakie 

dane gromadzi dostawca wtyczek lub strony serwisu społecznościowego i jak je przetwarza.  

Kanał serwisu społecznościowego ma własną politykę dotyczącą sposobu przetwarzania i ochrony 

danych osobowych. Administratorem serwisu Facebook jest Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand 

Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland. Informacje o przetwarzaniu danych przez 

administratora znajdziesz pod linkiem: https://www.facebook.com/about/privacy 

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące wykorzystania danych osobowych przez 

w/w portal, przed jego użyciem dokładnie zapoznaj się z jego polityką prywatności. 

Zakres danych osobowych przetwarzanych w serwisach społecznościowych 

Przetwarzane przez nas rodzaje danych osobowych to:  

− identyfikator Facebook, 

− podstawowe dane identyfikacyjne oraz inne dane w zakresie opublikowanym przez Państwa na 

Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym,  

− zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek), 

oraz inne zdjęcia 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, 

− anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage gromadzone dzięki plikom 

"cookies”, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać 

z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych w serwisach społecznościowych, a który 

zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage. 

  

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne 

Będziemy przetwarzać Państwa dane ponieważ odwiedzili Państwo nasz fanpage, kliknęli Państwo 

"Lubię to", "Polub", "Obserwuj" lub opublikowali Państwo na nim swój komentarz/ zdjęcie. Państwa 

dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* – ponieważ udzielali nam Państwo zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych poprzez wyraźne działanie potwierdzające, którym jest Państwa 

 
* Rozporządzenie 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). 

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


dobrowolna aktywność na naszym fanpage. W każdej chwili możecie Państwo przestać obserwować 

fanpage. 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich 

podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przeglądania fanpage lub 

pozostawiania komentarzy. 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, na 

podstawie umowy powierzenia danych, która zobowiązuje odbiorców do zachowania poufności 

pozyskanych wszelkich danych, w tym danych osobowych. Dane osobowe zawarte w komentarzach 

zamieszczanych na fanpage administratora mogą być również dostępne dla innych użytkowników 

serwisu. Odbiorcą Państwa danych jest również właściciel serwisu społecznościowego Facebook. 

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach 

wymienionego powyżej serwisu. Serwis ten może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

Okres przechowywania danych 

Będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów: 

− informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą 

przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy; 

− 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 serwisy społecznościowe tj. historia wpisów, historia 

aktywności w aplikacjach, dane statystyczne podlegają retencji na zasadach określonych 

regulaminem serwisu społecznościowego. 

Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych  

Posiadają Państwo: 

− prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących na podstawie art. 15 RODO, 

− prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, 

− prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO, 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

− prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO, 

− prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych 

w art. 21 RODO, 

− prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. 

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w formie pisemnej do Inspektora Ochrony 

Danych na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty 

elektronicznej: iod@szczecin.uzs.gov.pl 

Posiadają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych 

Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane przez administratora 

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 


