Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dla użytkowników profilu firmowego NutroPharma Sp. z o.o.
na portalu społecznościowym Facebook
Profil i dane osobowe
Wejście na nasz profil firmowy na portalu Facebook może wiązać się z przetwarzaniem Twoich danych
osobowych, w szczególności gdy polubisz nasz profil lub posty, dodasz komentarz lub wykonasz inne
aktywności, takie jak reagowanie, udostępnianie czy publikowanie.
Administrator danych i dane kontaktowe
Administratorem profilu firmowego, dalej „Profil”, oraz administratorem danych osobowych zbieranych i
wykorzystywanych w związku z jego prowadzeniem jest NutroPharma Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli
przy ul. Jedności 10a (05-506 Lesznowola). Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 22 (22) 380
48 01 lub drogą elektroniczną: nutropharma@nutropharma.pl.
Więcej informacji o nas, naszej działalności i zasadach przetwarzania danych osobowych możesz znaleźć
na naszej stronie internetowej: www.nutropharma.pl.
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z ich przetwarzaniem prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
iod@nutropharma.pl.
Cele i podstawy prawne przetwarzania
Dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia komunikacji, w tym publikowania treści związanych z
naszą działalnością, promocji wydarzeń, ogłaszania konkursów oraz moderowania postów. Podstawą
prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzn. realizacja naszych
prawnie uzasadnionych interesów w postaci promocji naszej firmy i prowadzenia komunikacji z
użytkownikami naszego Profilu.
Źródło danych osobowych
Twoje dane osobowe pozyskujemy od portalu społecznościowego Facebook, zgodnie z Twoją wolą i
zasadami obowiązującymi na tym portalu, o których możesz dowiedzieć się więcej w części „Informacja o
wspólnym administrowaniu danymi osobowymi z Facebook Ireland Limited” poniżej.
Okres przechowywania danych osobowych
Twoje dane osobowe przechowujemy do momentu zakończenia prowadzenia Profilu, wniesienia sprzeciwu
wobec dalszego ich przetwarzania lub otrzymania żądania usunięcia danych. Jednocześnie informujemy, że
jako administrator i moderator Profilu posiadamy prawo do usunięcia niektórych, zamieszczanych przez
użytkowników informacji, w tym takich, które mogą być niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
dobrymi obyczajami lub mogą naruszać prawa osób trzecich.
Odbiory danych osobowych
Twoje dane osobowe przekazujemy Meta Platforms Ireland Limited – administratorowi portalu
społecznościowego Facebook – zgodnie Twoją wolą i zasadami obowiązującymi na tym portalu, co może
wiązać się z przekazywaniem danych osobowych do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych. Twoje
dane osobowe przekazujemy również stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z usług
których korzystamy w celu jego efektywnego prowadzenia, np. agencjom marketingowym, które mogą nas
wspierać w prowadzaniu Profilu lub organizacji konkursów.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wspólnym administrowaniu
danymi osobowymi z Meta Platforms Ireland Limited
Wspólne administrowanie
Wraz z Meta Platforms Ireland Limited, adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2
Irlandia, dalej „Facebook”, jesteśmy tzw. współadministratorami Twoich danych osobowych w rozumieniu
art. 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych. Wspólne
administrowanie obejmuje zbiorczą analizę Twoich danych osobowych w celu wyświetlania statystyk
aktywności użytkowników naszego Profilu. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego
przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. Ochrony Danych.
Odpowiedzialność Facebook’a
Facebook ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie Twoich danych osobowych w następującym zakresie:
• posiadania podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby prowadzenia statystyk
naszego Profilu i statystyk portalu facebook.com,
• zapewnienia realizacji Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
• zgłaszania naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego oraz obowiązku zawiadomienia Cię
o takim zdarzeniu, wtedy gdy jest to konieczne,
• zapewnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zagwarantowania
bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.
Nasza odpowiedzialność
Odpowiadamy za przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie:
• posiadania podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby prowadzenia statystyk
naszego Profilu,
• zrealizowania obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez nas celów
przetwarzania.
Uzgodnienia dotyczące zakresów odpowiedzialności wspólnego administrowania
Facebook udostępnia zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony (art. 26 ust. 2 RODO) w
Informacjach o statystykach strony.
Więcej informacji o wspólnym administrowaniu i zasadach przetwarzania danych przez Facebook’a
• Szczegółowe
informacje
dotyczące
wzajemnych
uzgodnień:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
• Zasady
przetwarzania
Twoich
danych
osobowych
przez
Facebook’a:
https://www.fa cebook.com/privacy/explanation

