
Obowiązek informacyjny Facebook 
Nasz Profil w serwisie Facebook jest profilem publicznym. Kiedy odwiedzacie Państwo nasz profil 
udostępniacie nam swoje dane osobowe takie jak np. nazwę konta, komentarze, adres IP. 
Na naszej stronie Facebook prezentujemy nasze działania, promujemy wydarzenia które organizujemy 
i pokazujemy co się u nas dzieje.  
Jesteśmy jako Divercity+ Dominika Sadowska, Al. Jerozolimskie 81/lok 7.10, 02-001 Warszawa (dalej 
ADO) administratorem Państwa danych osobowych. 
W kwestii związanej z ochroną danych osobowych możecie się Państwo skontaktować  
z ADO wysyłając wiadomość pod adres email: info@divercityplus.com .    

W zakresie w jakim korzystamy z narzędzia Facebook Audience Insights Współadministratorami 
danych są  ADO I Facebook Ireland Limited. Więcej Informacji o Facebook Ireland Limited  
w załączniku administrator statystyk strony.  Więcej o przetwarzaniu t danych w  polityce prywatności 
oraz wskazanych przez serwis regulaminach.   

Państwa dane osobowe w zakresie: nazwy konta, IP, dane w komentarzu, wizerunek  jak i inne dane 
zamieszczone przez Państwa na profilu będę przetwarzane przez ADO  w celu: 
 udzielenia odpowiedzi na zapytanie, prowadzenia dalszej korespondencji za pośrednictwem 

Facebook, 
 efektywnego prowadzenie naszego profilu, przedstawiania informacji o inicjatywach i innej 

naszej aktywności np. promowanie wydarzeń, usług czy produktów, 
 kontaktu np. poprzez wysyłkę wiadomości prywatnych czy pozostawione komentarze, 
 statystycznym i analitycznym, 
 ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala 
nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi komunikacja  
z Państwem oraz promowanie działań firmy, informowanie o nowościach, marketing naszych ofert  
i usług,  a także w celu zabezpieczenia ADO przed ewentualnymi zarzutami. 
Państwa dane osobowe udostępnione w związku z korzystaniem z profilu nie będą podlegały 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu.  
ADO może przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, t.j. obsługę informatyczną 
oprogramowani stosowanych przez Administratora, firmie hostingowej. 
Ponadto będzie udostępniać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać 
będzie z przepisów prawa. Państwa dane osobowe zostaną także udostępnione właścicielowi serwisu 
Facebook tj. Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii.  
  
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu jak będą Państwa interesowały treści które 
przedstawiamy na profilu. W każdym momencie macie Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec 
dalszego przetwarzania  danych. Podanie danych jest dobrowolne. 

Administrator co do zasady nie przekazuję danych poza EOG, ale jeżeli byłoby to konieczne zastosuję 
on niezbędny poziom ochrony zgodnie z Rozdziałem V RODO np. za pomocą standardowych klauzul 
ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.   

Przysługuję Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  
Przysługuję Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - UODO Stawki 2, Warszawa. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wyżej wskazanych celów.  
Państwa dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  
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