
Klauzula informacyjna skierowana do osób odwiedzających fanpage’e Greenbud Development na portalach
społecznościowych Facebook oraz Instagram

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, 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”), niniejszym informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest GREENBUD DEVELOPMENT spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kostrzynie (62-025 Kostrzyn, ulica Malwowa nr
15, REGON 361803742, NIP 7773251765) (dalej: Spółka). Współodpowiedzialnym za przetwarzanie
danych osób korzystających z fanpage’a Spółki na portalach Facebook oraz Instagram lub
komunikatora Messenger jest administrator portalu Facebook. Więcej informacji na temat
przetwarzania danych przez Facebook dostępnych jest pod adresem
https://www.facebook.com/about/privacy/update

2. Spółka umożliwia kontakt: pisemny pod adresem korespondencyjnym: ul. Dworcowa 4a/3, 62-020
Swarzędz lub elektroniczny pod adresem: biuro@greenbud.com.pl.

3. Spółka przetwarza dane osób, które zasubskrybowały, którykolwiek z fanpage’y klikając ikonę „Lubię
to” lub „Obserwuj”, opublikowały komentarz na fanpage’u lub skontaktowały się ze Spółkę za
pośrednictwem komunikatora Messenger, w następującym zakresie:
a. identyfikatora Facebook lub Instagram (najczęściej zawierający imię i nazwisko, które nie jest

przez Spółkę weryfikowane w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
b. dane identyfikacyjne (np. adres e-mail, telefon) opublikowane przez Państwa na własnych

profilach na portalach społecznościowych Facebook lub Instagram;
c. inne dane w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnych profilach na portalach

społecznościowych Facebook lub Instagram, w tym wizerunek;
d. treść pozostawionych komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger;
e. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą

funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających
zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym
(zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który
można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który
zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

4. Spółka przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a. administrowania i zarządzania profilami Spółki, w tym także udzielania odpowiedzi na

zamieszczane przez posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez
użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki
polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania profilami;

b. udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do Spółki poprzez wiadomości prywatne -
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na
możliwości udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się ze Spółką;

c. realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Spółki, za które Spółka uznaje w szczególności
możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom
gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego

d. marketingu produktów i usług Spółki.
5. Spółka może przekazywać dane osobowe podmiotom do tego upoważnionym w oparciu o

obowiązujące przepisy prawa. Ponadto dane te mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym
dane osobowe w imieniu Spółki takim podmiotom, jak dostawcy usług IT i agencje marketingowe, przy
czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Spółką i na jej zlecenie. Dane
osobowe podawane na portalu Facebook lub Instagram w związku z korzystaniem z fanpage’y Spółki
lub przekazywane za pośrednictwem komunikatora Messenger mogą być dostępne dla administratora
portali, tj. Facebooka. Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych
na fanpage’ach Spółki mogą być również dostępne dla innych użytkowników portali Facebook lub
Instagram.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Bank przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej
celów przetwarzania, w szczególności przez okres użytkowania danego fanpage’a lub do czasu
zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą
być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Zawsze można zrezygnować z „obserwowania” lub
„polubienia” fanpage’y Spółki lub zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tych

https://www.facebook.com/about/privacy/update
mailto:biuro@greenbud.com.pl


celach. Niezależnie od przechowywania danych przez Spółkę własne okresy przechowywania danych
może stosować administrator portali Facebook lub Instagram.

7. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym. W szczególności dane mogą zostać przekazane do Państw
trzecich, takich jak Stany Zjednoczone oraz inne kraje, w których dostępny jest serwis Facebook lub
Instagram.

8. Każdemu użytkownikowi przysługują, w miarę możliwości, następujące prawa w zakresie
przetwarzania danych osobowych:
a. dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do uzyskania ich kopii,
c. prawo do ich sprostowania,
d. prawo do usunięcia,
e. prawo do ograniczenia przetwarzania,
f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
g. prawo do przenoszenia.
Spółka informuje przy tym, iż może zrealizować Państwa uprawnienia w zakresie, w jakim posiada
takie techniczne możliwości (np. usunięcie komentarza).

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

10. Podanie danych w ramach korzystania z fanpage’y jest dobrowolne, jednakże brak podania danych
może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia
komentarzy, czy kontaktowania się przy użyciu komunikatora Messenger).
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