
Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych osób odwiedzających fanpage 

Politechniki Białostockiej (zwanej dalej PB) 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka,  ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, 

tel.: 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl, e-mail: rektorat@pb.edu.pl; 

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach 

związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty 

elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl. 

3. Administrator przetwarza dane osobowe osób, odwiedzających profil PB w serwisie Facebook (dalej fanpage), w 

tym wchodzących w interakcje z fanpage,  w szczególności osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez 

kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów 

zamieszczonych na fanpage’u lub przesłały Administratorowi wiadomość za pośrednictwem portalu 

społecznościowego  

4. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest: 

a. prowadzenie fanpage’a Politechniki Białostockiej na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach i 

zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, 

promowaniu różnych wydarzeń, które organizuje i w których uczestniczy PB, budowania i utrzymania 

społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych 

funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, czat, wiadomości) – co stanowi prawnie uzasadniony 

interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO, 

b. promowanie marketingu i wizerunku Politechniki Białostockiej – na podstawie wyrażonej przez osobę 

widoczną na zdjęciu umieszczonym przez PB zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

c. analiza funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a w celach analitycznych, co stanowi 

prawnie uzasadniony interes Administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

5. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące Państwa dane: 

a. dane identyfikacyjne – w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu na portalu 

społecznościowym Facebook (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) oraz inne dane opublikowane na 

własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook, które nie są w żaden sposób przez 

Administratora weryfikowane, 

b. zdjęcie profilowe i inne zdjęcia zamieszczone dobrowolnie pod postami Administratora, 

c. zdjęcie użytkownika, który wyraził zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w celu promowania wizerunku i 

marketingu Administratora,  

d. treści komentarzy i rozmów prowadzonych przez aplikację Messenger, 

e. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a PB za pomocą funkcji 

„Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków 

korzystania  z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym:”plikami cookies”), z 

których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia 

użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia 

fanpage’a.  

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy PB, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa 

oraz właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących 

danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy, z 

zastrzeżeniem, że Administrator nie ma kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron 

serwisów społecznościowych i jak je przetwarza.  

Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Jednocześnie informujemy, że Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar 

Gospodarczy z zastrzeżeniem międzynarodowego charakteru przepływu danych w serwisie Facebook. 
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7. Administrator ma prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych celów. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania będzie to odpowiednio: 

a. przez okres do czasu złożenia sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania – dotyczy przetwarzania na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 

b. do czasu cofnięcia zgody – dotyczy przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody, 

c. informacje na temat użytkowników, które znajdują się w wiadomościach prywatnych będą przechowywane 

na czas odpowiedzi na przesłane pytania a w przypadku informacji posiadanych przez Administratora w 

ramach udostępnionych przez użytkowników komentarzy, będą one dostępne na fanpage’u administratora 

do czasu usunięcia ich przez autora, 

d. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji 

„Facebook Insights” będą dostępne przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 

2 lata. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych celów. Bez ich podania nie będzie 

możliwe przesłanie wiadomości za pośrednictwem fanpage’a, pozostawienie komentarza czy polubienie 

naszych postów. Dane przekazywane są bezpośrednio przez osoby w momencie wejścia w interakcję z 

Administratorem za pośrednictwem naszego fanpage’a.  

9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

prawa: 

a. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

dokonywanego przed jej wycofaniem, 

b. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 

c. prawo do sprostowania swoich danych, 

d. prawo usunięcia danych, 

e. prawo ograniczenia przetwarzania danych, 

f. prawo do przenoszenia danych, 

g. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące 

przepisy w tym zakresie, przysługuje Państw prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych.  

11. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób opierający się zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

 

 


