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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UŻYTKOWNIKÓW 

FIRMOWEGO FANPAGE’A NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM 

FACEBOOK 
 

I. Ogólne wytyczne: 
1. Wybierz obowiązek informacyjny odpowiedni dla swojej działalności: spółki handlowej lub indywidualnej 

działalności gospodarczej. 
2. Skopuj treść obowiązku informacyjnego do nowego dokumentu. 
3. Dostosuj fragmenty zaznaczone kolorem żółtym. 
4. Usuń informację o Inspektorze Ochrony Danych, jeśli Twoja organizacja go nie powołała. 
5. Skopiuj dostosowaną treść obowiązku informacyjnego na Twój Fanpage bezpośrednio w sekcji 

„Informacje” lub za pomocą linka, zgodnie następującymi krokami: 
a. dodaj logo Twojej firmy do nowego dokumentu, 
b. zapisz nowy dokument jako plik .pdf,  
c. wrzuć plik .pdf do chmury (np. Dropbox, OneDive, Google Drive) i udostępnij go publicznie 

generując link lub na Twoją stronę, ale w taki sposób, aby otrzymać bezpośredni link, 
d. wejdź na Twój Fanpage, 
e. kliknij po lewej stronie zakładkę „Informacje” i przejdź na sam dół strony, 
f. edytuj „Zasady ochrony prywatności”,  
g. wklej stworzony wcześniej link, 
h. sprawdź, czy link pobiera się poprawnie. 

 
II. Obowiązek informacyjny dla spółek handlowych: 

 
---------------------------------------początek--------------------------------------- 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW FANPAGE’A  

ABC SP. Z O.O. NA PORTALU FACEBOOK.COM 
 
Zgodnie z art. 13 i art. 14 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 (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej „RODO”, 
informujemy, że: 
 
Administratorem niniejszego profilu firmowego, dalej „Fanpage”, oraz administratorem danych osobowych 
zbieranych i wykorzystywanych w związku z jego prowadzeniem, w tym w szczególności danych osobowych 
użytkowników Fanpage’a, tzn. osób odwiedzających, osób, które polubiły niniejszy Fanpage, publikujących posty, 
komentujących posty oraz wykonujących inne aktywności, takie jak: reagowanie, udostępnianie czy publikowanie, jest 
ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskiej 1 (01-111 Warszawa), dalej „my”. Można się z nami 
skontaktować telefonicznie: +48 22 111 11 11, lub drogą elektroniczną: biuro@abc.pl. Dane kontaktowe do Inspektora 
Ochrony Danych: iod@abc.pl. 
Będziemy przetwarzać dane osobowe użytkowników Fanpage’a w celu prowadzenia komunikacji, w tym w 
szczególności publikowania treści związanych z naszą działalnością, promocją wydarzeń oraz moderowania postów. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzn. realizacja naszych 
prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami naszego Fanpage’a. Dane osobowe 
pozyskujemy od portalu społecznościowego Facebook.com zgodnie z wolą danego użytkownika portalu i 
obowiązującymi Zasadami dotyczącymi danych dostępnymi na stronie tego portalu (https://pl-
pl.facebook.com/privacy/explanation). Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji 
ww. celów.  
Informujemy, że jako administrator i moderator niniejszego Fanpage’a posiadamy prawo do usunięcia niektórych 
zamieszczany przez użytkowników informacji, w tym w szczególności takich, które mogą być niezgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, lub mogą naruszać prawa osób trzecich. Jednocześnie 
informujemy, że będziemy przetwarzać dane osobowe użytkowników do momentu wniesienia sprzeciwu wobec dalszego 
ich przetwarzania. 
Podane nam dane osobowe przekazujemy następującym grupom odbiorców. W pierwszej kolejności są to nasi 
pracownicy i współpracownicy, którzy zajmują się obsługą naszego Fanpage’a i muszą mieć dostęp do zebranych 
danych w celu wykonywania powierzonych im zadań służbowych. Każdej osobie zaangażowanej w przetwarzanie 
danych osobowych wydajemy odpowiednie upoważnienie. Podane nam dane osobowe udostępniamy również stale 
współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z usług, których korzystamy w celu bardziej efektywnego 
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wykonywania podejmowanych przez nas działań. W takim przypadku przekazanie danych następuje na podstawie 
podpisanych umów powierzenia do przetwarzania danych osobowych, w których zobowiązujemy naszych dostawców 
do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Ponieważ do prowadzenia Fanpage’a wykorzystujemy portal 
społecznościowy Facebook, informujemy, że przekazujemy dane osobowe również administratorowi tego portalu 
zgodnie z obowiązującymi Zasadami dotyczącymi danych dostępnymi na stronie portalu (https://pl-
pl.facebook.com/privacy/explanation), co może wiązać się z przekazywaniem danych osobowych do państwa trzeciego. 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do 
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

---------------------------------------koniec--------------------------------------- 

 
III. Obowiązek informacyjny dla osób fizycznych prowadzących indywidualną 
działalność gospodarczą: 
 

---------------------------------------początek--------------------------------------- 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW FANPAGE’A  
PHU JAN NOWAK NA PORTALU FACEBOOK.COM 

 
Zgodnie z art. 13 i art. 14 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 (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej „RODO”, 
informujemy, że: 
 
Administratorem niniejszego profilu firmowego, dalej „Fanpage”, oraz administratorem danych osobowych 
zbieranych i wykorzystywanych w związku z jego prowadzeniem, w tym w szczególności danych osobowych 
użytkowników Fanpage’a, tzn. osób odwiedzających, osób, które polubiły niniejszy Fanpage, publikujących posty, 
komentujących posty oraz wykonujących inne aktywności, takie jak: reagowanie, udostępnianie czy publikowanie, jest 
Jan Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU Jan Nowak, ul. Krakowska 1, 01-111 Warszawa, dalej 
„my”. Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 22 111 11 11, lub drogą elektroniczną: biuro@phujannowak.pl. 
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@phujannowak.pl. 
Będziemy przetwarzać dane osobowe użytkowników Fanpage’a w celu prowadzenia komunikacji, w tym w 
szczególności publikowania treści związanych z naszą działalnością, promocją wydarzeń oraz moderowania postów. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzn. realizacja naszych 
prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami naszego Fanpage’a. Dane osobowe 
pozyskujemy od portalu społecznościowego Facebook.com zgodnie z wolą danego użytkownika portalu i 
obowiązującymi Zasadami dotyczącymi danych dostępnymi na stronie tego portalu (https://pl-
pl.facebook.com/privacy/explanation). Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji 
ww. celów.  
Informujemy, że jako administrator i moderator niniejszego Fanpage’a posiadamy prawo do usunięcia niektórych 
zamieszczany przez użytkowników informacji, w tym w szczególności takich, które mogą być niezgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, lub mogą naruszać prawa osób trzecich. Jednocześnie 
informujemy, że będziemy przetwarzać dane osobowe użytkowników do momentu wniesienia sprzeciwu wobec dalszego 
ich przetwarzania. 
Podane nam dane osobowe przekazujemy następującym grupom odbiorców. W pierwszej kolejności są to nasi 
pracownicy i współpracownicy, którzy zajmują się obsługą naszego Fanpage’a i muszą mieć dostęp do zebranych 
danych w celu wykonywania powierzonych im zadań służbowych. Każdej osobie zaangażowanej w przetwarzanie 
danych osobowych wydajemy odpowiednie upoważnienie. Podane nam dane osobowe udostępniamy również stale 
współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z usług, których korzystamy w celu bardziej efektywnego 
wykonywania podejmowanych przez nas działań. W takim przypadku przekazanie danych następuje na podstawie 
podpisanych umów powierzenia do przetwarzania danych osobowych, w których zobowiązujemy naszych dostawców 
do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Ponieważ do prowadzenia Fanpage’a wykorzystujemy portal 
społecznościowy Facebook, informujemy, że przekazujemy dane osobowe również administratorowi tego portalu 
zgodnie z obowiązującymi Zasadami dotyczącymi danych dostępnymi na stronie portalu (https://pl-
pl.facebook.com/privacy/explanation), co może wiązać się z przekazywaniem danych osobowych do państwa trzeciego. 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do 
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

---------------------------------------koniec--------------------------------------- 


