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Wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 1i2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)-RODO1) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, z siedzibą przy ul. 

Henryka Wieniawskiego 23, 71-130 Szczecin; tel. kontaktowy: 91 487 49 36 (centrala); e-mail:  

biuro@oil.szczecin.pl, reprezentowana przez Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej. 

 

2. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie występuje jako Administrator wyłącznie w stosunku do swojego profilu 

Facebook. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą sposobu przetwarzania danych wyłącznie przez 

Administratora. Niezależnie od tego administratorem Państwa danych osobowych jest serwis Facebook i przetwarza 

on dane osobowe niezależnie od Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. Więcej na temat przetwarzania danych 

osobowych w serwisie Facebook znajdziecie Państwo na stronie https://www.facebook.com/about/privacy. 

 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych,  z  którym  możecie się Państwo kontaktować w  sprawach  

ochrony  swoich  danych  osobowych  pod  e-mailem:  iod@oil.szczecin.pl 

 

4. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które: 

dokonały subskrypcji fanpage’a pod nazwą Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie na portalu społecznościowym 

Facebook przez kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuj”, opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z 

zamieszczonych na nim postów, wysłały do Administratora prywatne wiadomości poprzez odpowiednią 

funkcjonalność Facebooka. 

5. Ze względu na korzystanie z fanpage’a Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika: 

• podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) oraz inne dane w zakresie 

opublikowanym na Państwa własnym profilu Facebook, 

• zdjęcie profilowe oraz inne zdjęcia widoczne dla każdego Użytkownika, 

• dane, przekazane w ramach wiadomości prywatnej, 

• dane, przekazane w ramach opublikowanego komentarza, 

• anonimowe dane statystyczne, dostępne za pomocą funkcji udostępnionych przez portal Facebook stosownie do 

niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook. 

 

6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

• informowania o aktywności Administratora, podejmowanych inicjatywach, budowaniu i utrzymaniu społeczności 

związanej z Administratorem, 

• udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które zostały skierowane do Administratora, 

• prowadzenia dyskusji i wymiany opinii w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami, 

• statystycznych, które polegają na prezentowaniu przez administratora portalu (Facebook) informacji o 

wyświetlaniu postów, ich zasięgach, liczbie interakcji (pozyskane dane stanowią informacje anonimowe), 

• ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony przed nimi. 

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PROFILU OIL NA FACEBOOKU   

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
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7. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 

• art. 6 ust. 1 lit. e RODO - w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym nałożonych 

na Administratora w przepisach ustawy  z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, 

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO - z uwagi na prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie przetwarzania 

danych w celach statystycznych oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora 

lub obrony przed nimi, 

• art. 6 ust. 1 lit. a RODO  - w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w oparciu o 

udzieloną nam zgodę w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

 

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być  powierzane podmiotom przetwarzającym, realizującym zadania na polecenie i 

w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu 

świadczenia określonych  w umowie usług, np. w ramach zleceń na administrowanie i serwisowanie systemami 

informatycznymi; właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach 

dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem 

https://www.facebook.com/about/privacy. 

 

9. Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu 

danych w ramach serwisu Facebook. Jednocześnie wskazuje się, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy 

Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony 

danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. 

 

10. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji  powyższego celu 

przetwarzania, zgodnych  z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje na temat Użytkowników, które posiada 

Administrator w wiadomościach prywatnych będą przechowywane przez czas potrzebny na rozwiązanie 

przedstawionej przez Państwa sprawy lub do momentu zakończenia współpracy, w przypadku informacji, które 

posiada Administrator w ramach udostępnionych przez Użytkowników komentarzy, będą one dostępne na 

fanpage’u do czasu usunięcia ich przez autora, anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profil 

Administratora będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook, dane przetwarzane w 

oparciu o udzieloną Administratorowi zgodę będą przechowywane do czasu realizacji celu, dla którego została 

udzielona zgoda lub do momentu jej wycofania, przy czym wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na 

przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem. 

Okresy te mogą ulec skróceniu, w przypadku zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania lub w 

przypadku rezygnacji Administratora z prowadzenia fanpage’a. Natomiast w sytuacji konieczności ich 

przechowywania na potrzeby ustalenia lub dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed 

roszczeniami okresy te mogą ulec wydłużeniu do momentu przedawnienia roszczeń. 

 

11. Ma Pani/Pan prawo w granicach określonych przepisami prawa do: 

• dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o 

osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących 

informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, 

którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub kryteriach ich ustalania, o 

prawie do żądania sprostowania, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do 

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art.15 RODO); 

• do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia 

jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z 

kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO); 

https://www.facebook.com/about/privacy
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• do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub 

uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); 

• do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy 

prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO); 

• do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy: 

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający 

administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, 

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając 

ograniczenia ich wykorzystywania, 

- administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której 

dotyczą; 

 

• do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się 

do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania 

przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której 

dane dotyczą, lub umowy z nią zwartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 

RODO); 

• do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych 

celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas 

administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 

nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze 

od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach 

(art. 21 RODO); 

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa; 

 

12. Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 

 


