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Polityka prywatności  

i wykorzystywania plików cookie w serwisie internetowym WWW.WiMBP.GORZOW.PL 

 

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej. Polityka prywatności Wojewódzkiej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim określa zasady 

wykorzystywania danych dostarczonych przez użytkownika bądź zebranych od niego za 

pośrednictwem serwisów internetowych Biblioteki. 

Naszym celem jest zapewnienie Państwu poczucia bezpieczeństwa na naszym Portalu, dlatego też 

Państwa prywatność i ochrona danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Poniższa Polityka 

prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych 

osobowych, względem których spełniamy wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”). 

Polityka ma zastosowanie do każdej strony internetowej, usługi odsyłającej do tej informacji, a także 

do danych przekazywanych za ich pośrednictwem, drogą telefoniczną, elektroniczną bądź osobiście  

w siedzibie Administratora. Korzystając z serwisu, akceptuje Pani/Pan zasady niniejszej Polityki 

prywatności serwisu. 

1.  Dane Administratora 

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO jest Wojewódzka  

i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą 

w Gorzowie Wielkopolskim (66-400), przy ul. gen. W. Sikorskiego 107. W sprawach 

związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się 

z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub z wyznaczonym u Administratora 

Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@wimbp.gorzów.pl 

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie: 

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania 

Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną 

przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO); 

b) udzielenia odpowiedzi na zadane pytania drogą e-mailową lub za pośrednictwem 

formularza kontaktowego i utrzymywania kontaktu z Państwem, co stanowi prawnie 

uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą 

przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń; 

c) w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą 

prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.  

1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw; 

d) aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane  

w logach systemowych (specjalny program służący do przechowywania 

chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które 

dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez 

Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim  

w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również  

w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa 

systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach 

http://www.wimbp.gorzow.pl/
https://gdpr.pl/baza-wiedzy/akty-prawne/interaktywny-tekst-gdpr
mailto:iod@wimbp.gorzów.pl
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analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest 

prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

e) korespondencja e-mailowa i tradycyjna: w przypadku kierowania do Administratora 

za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej  

z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową dane 

osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu 

komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawą prawną 

przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku  

z jego działalnością administracyjno-gospodarczą. W razie zbierania danych dla celów 

związanych z wykonaniem konkretnej umowy Administrator przekazuje osobie, 

której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych 

osobowych w momencie zawierania umowy lub w momencie pozyskania danych 

osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu podjęcia przez 

Administratora działań na żądanie Podmiotu danych, przed zawarciem umowy. 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w związku z realizacją 

obowiązków prawnych na niego nałożonych, dotyczących m.in. prowadzenia 

rachunkowości i dokumentacji księgowej, a także realizacji praw osób, których dane 

dotyczą. Takie dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze; 

f) w zakresie udziału w konferencjach organizowanych przez Administratora:  

organizacji, przeprowadzenia i korespondencji w sprawie konferencji naukowych. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji umowy;  

g) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest 

prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na 

prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia 

stosowanych funkcjonalności. 

3. Przekazywanie danych osobowych 

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie 

umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. 

celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi 

zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Portalu, przy czym takie podmioty przetwarzają 

dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. 

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) 

różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator 

przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem 

odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: 

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach,  

w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej 

dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych 

osobowych; 

b) Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza 

EOG na etapie ich zbierania. 

4. Okres przechowywania danych osobowych 

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu 

przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu 

wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania 
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danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie 

uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony  

w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych 

roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie,  

w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są 

nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 

Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 

5. Przysługujące prawa 

a) Prawo dostępu do danych 
Mają Państwo prawo uzyskać informację odnośnie przechowywanych przez 
Administratora danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię tych danych. 

b) Prawo do sprostowania danych 
Mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są 
nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo żądania 
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie 
dodatkowego oświadczenia. 

c) Prawo do usunięcia danych 
Mają Państwo prawo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych 
przechowywanych przez nas w następujących przypadkach: 

 Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały 
zebrane; 

 cofnęliście Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej 
podstawy prawnej przetwarzania; 

 wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują 
nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw 
dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego; 

 dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 
 dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym; 
 dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług 

społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO. 
d) Prawo do przenoszenia danych 

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, 
które nam dostarczyliście, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie 
zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany. 

Jeżeli domagają się Państwo przesłania tych danych do innego administratora 
danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna. 

e) Prawo ograniczenia przetwarzania danych 
Mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych 
zostało ograniczone, w następujących przypadkach: 

 kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres 
pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się 
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich 
wykorzystywania; 

 nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 
Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
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 wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – 
do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 
administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu. 

f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie 
wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO. 

g) Prawo do wycofania zgody 
Mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej 
wycofaniem. 

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak 
uznają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe, naruszamy przepisy 
RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 

6. Zmiany w Polityce prywatności 
W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności Serwisu spełnia przez cały czas aktualne wymogi 
nałożone w przepisach prawa, Administrator zastrzega sobie prawo do wnoszenia do niej 
zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka 
prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług 
Portalu. 
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Polityka cookie 

 

DEFINICJE 

1. Administrator Serwisu – oznacza „Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa 

Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, który administruje oraz prowadzi serwis internetowy 

pod adresem www.wimbp.gorzow.pl.  

2. RODO – Rozporządzenie 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.  
 

3. Pliki cookie (cookies) – to dane informatyczne, głównie pliki tekstowe, przechowywane  
w urządzeniach końcowych użytkowników (komputer, telefon, laptop, tablet itp.). Pozwalają 
one rozpoznać urządzenie użytkownika i dopasować stronę internetową do jego 
indywidualnych preferencji. „ciasteczka” zawierają nazwę strony internetowej, z której 
pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu oraz unikalny identyfikator. Administrator 
wykorzystuje pliki cookie przede wszystkim, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu 
i ułatwić Użytkownikowi korzystanie z niego.  

W serwisach Biblioteki stosowane są dwa główne rodzaje plików „cookie” – „stałe” oraz „sesyjne”. 
a) „Sesyjne pliki cookie” – tymczasowe pliki pozostające na urządzeniu użytkownika do 

czasu przebywania użytkownika na stronie internetowej lub wyłączenia 
oprogramowania (przeglądarki internetowej), 

b) „Stałe pliki cookie” – pliki pozostające na urządzeniu użytkownika przez czas 
określony w parametrach plików „cookie” albo do momentu ich ręcznego usunięcia 
przez użytkownika. 

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookie następuje w szczególności poprzez użycie przycisku 
zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookie lub potwierdzenie 
zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta jest dobrowolna i może być wycofana w każdym czasie. 
Użytkownik w każdym momencie ma możliwość samodzielnego ograniczenia lub wyłączenia 
odkładania plików cookie w urządzeniu końcowym, a także dostępu do tych plików przez 
Administratora Serwisu, co powinien uczynić poprzez kliknięcie w przycisk „nie wyrażam” pod 
komunikatem o stosowaniu plików cookie lub samodzielną zmianę ustawień przeglądarki 
internetowej, z której Użytkownik korzysta. Z reguły ustawiania przeglądarek dopuszczają odkładanie 
się plików cookie w urządzeniu końcowym. W celu dokonania zmiany ustawień używanej przez 
Użytkownika przeglądarki warto zapoznać się z informacjami dostawców tych przeglądarek: 

 Mozilla Firefox –  http://support.mozilla.org/pl/products/firefox/privacy-and-security  
 Microsoft Edge –  https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-

plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-
2a946a29ae09  

 Opera –  http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/     
 Apple Safari – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265     

 
Wykorzystanie Google Analytics 
 
Dostęp do pozyskiwanych danych poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności 
Google Analytics posiada również firma Google Inc. (z siedzibą w USA) oraz serwisy społecznościowe 
takie jak: Facebook i Twitter, za pomocą wtyczek umożliwiających dzielenie się treścią. 
 
Odnotowywane przez Serwis pliki cookie nie służą do pozyskania danych osobowych, a ich zawartość 
nie pozwala na identyfikacje Użytkownika. Pliki cookie Google Analytics są to pliki wykorzystywane 

http://www.wimbp.gorzow.pl/
http://support.mozilla.org/pl/products/firefox/privacy-and-security
https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
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przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia 
statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Szczegółowe informacje o zakresie  
i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: 
https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners. 
 
Informacje o zarządzaniu plikami cookie na telefonie komórkowym/smartfonie można znaleźć  
w Podręczniku Użytkownika danego urządzenia.  
 
W przypadku całkowitego wyłączenia funkcji odkładania się plików cookie lub indywidualnej 
konfiguracji ustawień przeglądarki w urządzeniu końcowym, niektóre elementy Serwisu mogą być 
niedostępne lub różnić się wyglądem i formą prezentacji od formy zamierzonej przez Administratora 
Serwisu. 

4. Polityka – oznacza niniejszy dokument oraz cookie. 

5. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 

fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio 

lub pośrednio zidentyfikować poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających 

fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną 

tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje 

gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. 

6. Informacje – oznacza wszelkie materiały, dokumenty, pliki i inne dane zamieszczone  

w Serwisie internetowym. 

7. Serwis internetowy lub Serwis – oznacza stronę internetową pod adresem 

www.wimbp.gorzow.pl. 

8. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku 

usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce, a także osoba fizyczna której dotyczą dane 

osobowe przetwarzane przez Administratora, np. odwiedzająca lokal Administratora lub 

kierująca do niego zapytanie w formie e-maila. 

9. Urządzenie końcowe – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego 

Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. 

10. Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania 

Serwisy internetowe Biblioteki mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub 
oprogramowania. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za obowiązujące na tych 
stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i plików 
cookie.  
 

11. Mimo dokładania starań informacje zawarte w Serwisie mogą być aktualizowane z pewnym 

opóźnieniem i tym samym w chwili przeglądania przez Użytkownika Serwisu mogą wymagać 

zredagowania w związku ze zmianą przepisów prawa lub zmianą stanowiska organów  

i instytucji. Użytkownik, przeglądając Serwis, powinien upewnić się co do daty publikacji 

informacji oraz ustalić aktualny dla niego stan prawny oraz stanowiska organów i instytucji. 

 

 

 

 

http://www.wimbp.gorzow.pl/
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Klauzula informacyjna dla użytkowników Fanpage na Facebooku 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia PEiR (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 od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
„RODO” informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Zbigniewa Herberta z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy gen. W. Sikorskiego 
107, adres e-mail: sekretariat@wimbp.gorzow.pl., tel. tel. 95 723 89 00.  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można 
kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora 
inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@wimbp.gorzow.pl.  

3. Pani/a dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji i promocji w ramach fanpage 
Administratora dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/WiMBP,  
w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także  
w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi 
dostarczanych przez aplikację Facebook. 

4. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, 
jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji, promocji i informowaniu o działaniach 
statutowych Administratora. 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są 
do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane są udostępniane Meta 
Platforms Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej). 

6. Pani/a dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów 
przetwarzania.  

7. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania 
(poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie  
w sytuacji, gdy dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez 
Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy 
przetwarzania.  

8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora 
przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). 

9. Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z Fanpage Administratora. 

Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Limited 

1. Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 
Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 
26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych. 

2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk 
aktywności użytkowników Fanpage Administratora. 

3. Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we 
wskazanych celach:  
a) posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony; 
b) zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą; 
c) zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie osób, których dotyczyło 

naruszenie o zdarzeniu; 
d) zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa Państwa danych. 
4. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Państwa danych: 

a) posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;  

mailto:sekretariat@wimbp.gorzow.pl
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b) zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez 
Administratora celów przetwarzania. 

5. Meta Platforms Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony 
osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych  
w Informacjach o statystykach strony. 

6. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka 
Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych 
przypadkach). 

7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są 
dostępne na stronie: <https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum>. 

8. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na  
stronie: <https://www.facebook.com/privacy/explanation>. 
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