
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 5  

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszkowie 

dla osób „odwiedzających” Fanpage szkoły 
 

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że: 

 

I. Administrator danych osobowych 
Administratorami danych osobowych Fanpage szkoły są: 

1/ Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszkowie 

reprezentowana przez Dyrektora (siedziba: 05-800 Pruszków, ul. Długosza 53; tel. 22 486 31 

21 adres poczty elektronicznej sekretariat@sp5pruszkow.pl) 

 

2/ Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 

Ireland, https://www.facebook.com/help/contact/1650115808681298)  

 

II. Inspektor ochrony danych 
Każdy z Administratorów wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym w każdym 

przypadku, osoba, której dane dotyczą ma możliwość kontaktu: 

1/ Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszkowie: 

 mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iodo1.cuw@miasto.pruszkow.pl lub 

 pocztą tradycyjną na wyżej podany adres korespondencyjny szkoły z dopiskiem – 

Inspektor ochrony danych 

2/ Meta Platforms Ireland Limited: 

 na stronie internetowej: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 

 

III. Kategorie przetwarzanych danych osobowych 
Przetwarzaniu podlegają podstawowe dane identyfikacyjne, które opublikował 

użytkownik tworząc swój własny profil na portalu społecznościowym Facebook,  

w szczególności: imię i nazwisko lub pseudonim/nazwę oraz wizerunek. Ponadto 

przetwarzaniu podlegają także anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających 

Fanpage szkoły, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (tzw. pliki cookies). 

 

IV. Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane 

 osób odwiedzających Fanpage Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ignacego Jana 

Paderewskiego w Pruszkowie, 

 osób, które dokonały subskrypcji Fanpage szkoły poprzez kliknięcie „Polub to” lub 

„Obserwuj”, 

 osób, które zareagowały na publikowane na Fanpage szkoły posty lub opublikowały 

swój komentarz do postu,  

 osób, które przesłały do nas prywatną wiadomość.  

 

V. Cel przetwarzania danych 
Dane osobowe każdego użytkownika Fanpage szkoły są przetwarzane w celu: 

 realizacji obowiązków wynikających z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.  

Celem przetwarzania danych osobowych jest informowanie za pomocą Fanpage o nazwie: 

„Szkoła Podstawowa nr 5 w Pruszkowie” o działalności Szkoły Podstawowej nr 5  

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszkowie oraz o osiągnięciach i umiejętnościach 
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naszych uczniów. Celem przetwarzania danych jest także komunikacja z użytkownikami 

poprzez prowadzenie dyskusji w ramach komentarzy pod postami, a także udzielanie 

odpowiedzi na wiadomości prywatne. 

 

VI. Podstawa prawna 
  Dane osobowe każdego użytkownika Fanpage szkoły są przetwarzane zgodnie  

z prawem: 

 przez spełnienie przez Administratora warunków  określonych w art. 6 ust. 1 lit. c i lit. 

e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO),   

 

VII. Odbiorcy danych 
Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty świadczące dla nas wsparcie  

w zakresie utrzymania Fanpage. Zebrane dane osobowe będą widoczne dla innych 

użytkowników Fanpage szkoły. 

 

VIII. Czas przechowywania 
Użytkowniku Fanpage! Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres nie 

dłuższy, niż jest to niezbędne: 

 na czas realizacji celów przetwarzania przez okres w jakim jesteś aktywnym 

użytkownikiem Fanpage szkoły   

 do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń 

 do czasu zgłoszenia Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych 

osobowych. 

Dane statystyczne zbierane automatycznie będą przetwarzane na zasadach określonych 

przez Meta Platforms Ireland Limited. 

 

IX. Uprawnienia użytkownika Fanpage szkoły 
Każdy użytkownik Fanpage szkoły ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych 

– ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec 

przetwarzania. Każdemu użytkownikowi Fanpage szkoły, który podał nam swoje dane i uzna, 

że są przetwarzane z naruszeniem przepisów RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą  

w Warszawie. 

 

X. Informacje dodatkowe 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym 

aktywne uczestnictwo i korzystanie z niektórych funkcjonalności takich jak m.in.: 

 możliwość zamieszczania komentarzy do postów.  

Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

 

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej, ale charakter mediów społecznościowych powoduje, że dane 

osobowe powiązane z publicznym postem są widoczne dla każdego.   

Ogólna informacja o ochronie danych osobowych – znajduje się na stronie internetowej 

Administratora danych. 

 


