
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY I JAK JE POZYSKUJEMY 

Fundacja „Przed Czasem” (dalej „Fundacja”) informuje, że przetwarza dane osobowe osób,           
które na stronie Fundacji na portalu społecznościowym Facebook (dalej „Fanpage Fundacji”): 

1) opublikowały komentarz lub post na Fanpage Fundacji 
2) zaznaczyły (kliknęły) ikonę „Lubię to!”, „Obserwuj” na Fanpage Fundacji 
3) złożyły zapytanie o poradę za pośrednictwem strony „Pytania do specjalistów”,          

udostępnionej przez Fundację na portalu społecznościowym Facebook (dalej „Strona) 

Fundacja może przetwarzać następujące dane osobowe: 

1) imię, nazwisko oraz inne dane (w tym zdjęcia) opublikowane przez Państwa we            
własnym profilu na portalu Facebook 

2) w przypadku złożenia zapytania poprzez Stronę przetwarzane mogą być dane          
wrażliwe jakimi są informacje na temat stanu zdrowia, które mogą być niezbędne dla             
udzielenia odpowiedzi w tym zakresie. W przypadku złożenia zapytania w imieniu           
dziecka, osoba składająca zapytanie oświadcza że jest uprawniona do wyrażenia          
takiej zgody w imieniu dziecka. Fundacja informuje, że dane osobowe (w tym dane o              
stanie zdrowia) przekazane poprzez Stronę przetwarzane będą jedynie w celu          
udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane poprzez Stronę. Dane osobowe będą          
udostępnione jedynie osobom udzielającym odpowiedzi poprzez Stronę 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

● udzielenie porady poprzez Stronę 
● w pozostałych przypadkach, nie związanych z udzielaniem porad poprzez Stronę,          

dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzeniu Fanpage Fundacji, na zasadach           
określonych przez Facebook, w celu: 

o informowania o działalności Fundacji 
o prowadzenia komunikacji z osobami odwiedzającymi Fanpage Fundacji 
o prowadzenia analiz (statystyki) dotyczącej działania Fanpage Fundacji w tym         

jego popularności 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

● podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak aby skorzystać z Fanpage          
Fundacji lub zadać pytanie poprzez Stronę, konieczne jest posiadanie profilu na           
portalu Facebook 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

● administratorem danych osobowych jest Fundacja 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH 



● kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem         
kontakt@przedczasem.org 

UDOSTĘPNIANIE DANCH OSOBOWYCH 

● dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, do państw trzecich lub           
organizacji międzynarodowych 

● dane osobowe mogą być udostępnione firmom lub osobom, którym Fundacja zleci           
prowadzenie Fanpage, przy czym w umowie dotyczącej prowadzenia Fanpage         
zawarte zostaną postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych 

PROFILOWANIE 

● udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu 

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZA FUNDACJA 

● osobom, których dane osobowe przetwarza Fundacja przysługuje prawo do żądania          
od Fundacji dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,           
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawo do          
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

● dane osobowe zawarte w postach, komentarzach lub otrzymane przez Fundację  
w związku z zaznaczeniem (kliknięciem) ikony „Lubię to!” lub „Obserwuj” na Fanpage            
Fundacji przetwarzane będą do czasu usunięcia komentarza lub postu lub          
odznaczenia „Lubię to!” lub „Obserwuj” (tj. odpowiednio „Cofnij polubienie strony” lub           
„Przestań obserwować tę stronę”) 

● dane osobowe zawarte w wiadomościach lub komentarzach dotyczących zapytań         
złożonych przez Stronę będą usuwane przez Fundację niezwłocznie po udzieleniu          
odpowiedzi na pytanie 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI 

● jeżeli Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie Pańskich danych osobowych narusza przepisy          
o RODO można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


