
Obowiązek informacyjny -  Użytkownicy Facebook 
 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż 

przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe: 

  

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CODE CONCEPT Sp. z o.o., ul. Toszecka 
101, 44-100 Gliwice, , mail:  (dalej: „Administrator”).  

II. Dane kontaktowe Administratora: tel.: +48 32 230 02 90, e-mail: info@codeconcept.pl.  
III. Poniżej wskazujemy cele oraz podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w związku z obserwowaniem profilu 

https://www.facebook.com/codeconcept/ (dalej jako: Profil) i aktywnością 
Użytkowników Facebook obserwujących Profil. Dane są przetwarzane 

1. w celu promowania wydarzeń, produktów oraz usług Administratora, a także w celu 
kontaktu z Użytkownikami Facebook  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

IV. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 
sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w 

RODO (art. 15-22 RODO). 
V. Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

z uwagi na szczególną sytuację (którą należy w takiej sytuacji wskazać) w przypadku 

przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. do 
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. 

VI. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
VII. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres obserwowania Profilu przez 

Użytkowników Facebook. 

VIII. Do wszystkich informacji o Użytkownikach Facebook ma dostęp Facebook a wszystkie 
interakcje na profilu Administratora są widoczne dla jego innych użytkowników. 

IX. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.  

X. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą tworzone żadne profile, co 
oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.  

XI. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 
korzystania z Facebook. 

XII. Jeżeli nie poda Pan/Pani danych nie będzie możliwe korzystanie z Profilu. 

Aktualna treść obowiązku informacyjnego znajduje się również na stronie internetowej: 

www.codeconcept.pl. 
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