KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOPOCIE W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM STRONY
(FANPAGE) NA PORTALU FACEBOOK
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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),
zwanym dalej RODO, przyjmuję do wiadomości iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul.
Kolejowej 14, 81-835 Sopot – dalej MOPS; (numer telefonu: 58 5511710 adres e-mail: mops@mopssopot.pl );
2. Zasady przetwarzania moich danych przez portal Facebook regulują Zasady dotyczące danych:
https://www.facebook.com/privacy/explanation.
3. Zasady współadministrowania moimi danymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie oraz portal
Facebook regulują uzgodnienia dotyczące współadministrowania danymi dostępnymi na Facebooku:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
4. W MOPS w Sopocie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony
Danych:
- adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot
- adres e-mail: iod@mopssopot.pl;
- dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie https://bip.mopssopot.pl/ -zakładka
RODO;
5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych i informacyjnych, tj. w ramach kampanii
promującej rodzicielstwo zastępcze na portalu Facebook.
6. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla uczestnictwa w
kampanii za pośrednictwem portalu Facebook.
7. Przetwarzanie moich danych osobowych w w/w celu odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes
administratora danych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
8. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane
(wskazanego w pkt. 5).
9. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. Moje dane będą przekazywane innym odbiorcom: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin,
Irlandia i Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Tym samym, moje dane będą
przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki w celach związanych
z działalnością serwisu.
11. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych. Każde z tych żądań będzie przez administratora rozpatrzone zgodnie z
przepisami RODO.
12. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

