SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

INFORMACJA W ZWIĄZKU ZGROMADZENIEM DANYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW FANPAGE’A „MIASTO
WODZISŁAW ŚLĄSKI” UTRZYMYWANEGO W SERWISIE META INC. (FACEBOOK)
Wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są
bezpośrednio administrowane przez META INC.
Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, z siedzibą przy ul. Bogumińskiej 4, 44-300 Wodzisław Śląski,
tel. 32 459 04 60, e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl administruje Państwa danymi w zakresie fanpage’a
tylko i wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji
z użytkownikami w ramach prowadzonego przez nas fanpage’a oraz treści przez nas udostępnionych.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH
W związku z funkcjonowaniem naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące kategorie danych
osobowych:


identyfikator Facebooka (którym może być imię i nazwisko, które nie jest przez nas weryfikowane);



zdjęcie profilowe;



inne zdjęcia wynikające z relacji fanpage;



treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger.

Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami są przetwarzane na potrzeby rejestracji
korespondencji oraz udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana poza serwisem
Facebook. Informuje, że sprawy związane z zadaniami własnymi gminy nie są realizowane przez fanpage
Facebook.
Wszelkie wnioski, petycje musza być złożone poprzez pocztę tradycyjną, e-PUAP lub w Biurze Obsług Klienta
Urzędu. Poprzez komunikator Messenger udzielane są tylko informacje w zakresie działań związanych
z promocją Miasta, takie jak np. organizowane wydarzenia.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w związku z funkcjonowaniem fanpage’a jest interes
publiczny polegający na promowaniu działań gminy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w zw.
z art. 7 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one
dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora.
Państwa dane osobowe gromadzone przez META (Facebook) tj. historia wpisów, historia aktywności
w aplikacji Messenger, historia aktywności podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.
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Każdy użytkownik posiada następujące prawa:


Żądania dostępu do treści swoich danych,



Żądania ich sprostowania swoich danych,



Żądania prawo do usunięcia swoich danych,



Żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,



Żądania przenoszenia swoich danych,



Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2 00-193 Warszawa.

W przypadku żądań odnośnie wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia.
Korzystanie z prowadzonego przez nas fanpage’a jest w pełni dobrowolne.
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