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Załącznik nr 3 do Umowy o współadministrowaniu 

- klauzula informacyjna do zamieszczenia na Profilu FB 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – profil na portalu Facebooku promujący  

„XV Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2022” 

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuję, iż: 

 

1. Administratorzy danych osobowych i ich dane kontaktowe 

Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą Łodzi, przy al. Piłsudskiego 8 (90-051 Łódź), zwany dalej 

„Zarządem” oraz spółka Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego sp. z o.o. z siedzibą  

w Łodzi, przy ul. Traugutta 25 (90-113 Łódź), zwana dalej „RFRWŁ”, są administratorami Pani/Pana 

danych osobowych. 

Z Zarządem można skontaktować się pisząc na jego wskazany wyżej adres. Zarząd wyznaczył 

Inspektora Ochrony Danych, z którym można nawiązać kontakt pod adresem mailowym: 

iod@lodzkie.pl. 

Ze spółką RFRWŁ można skontaktować się pisząc na jej wskazany wyżej adres lub mailowo pod 

adresem: biuro@rfrwl.pl. RFRWŁ wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można nawiązać 

kontakt pod adresem iodo@rfrwl.pl. 

 

2. Wspólne uzgodnienia Współadministratorów 

Przetwarzając dane z związku z podejmowaniem wspólnych działań w ramach promocji  wydarzenia 

„XV Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2022” (zwanego dalej „Forum”), Zarząd i RFRWŁ 

działają jako współadministratorzy. Zarząd i RFRWŁ zawarły umowę o współadministrowaniu danymi 

osobowymi, która określa zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków z RODO.  

W tej umowie strony uzgodniły między innymi, że: 

 na profilu na portalu Facebook przeznaczonym do promocji Forum zamieszczona zostanie klauzula 

informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych; 

 zarówno Zarząd, jak i RFRWŁ zobowiązane są do realizowania Pani/Pana praw wynikających  

z RODO; może Pani/Pan zwrócić się do wybranego przez siebie podmiotu.  

Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Zarządem a RFRWŁ udostępniana jest na wniosek każdej 

zainteresowanej osoby skierowany na adres iodo@rfrwl.pl. 

 

3. Wyznaczenie punktu kontaktowego 

Zarząd i RFRWŁ wyznaczyły punkt kontaktowy, znajdujący się przy RFRWŁ, z którym można 

skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą 

mailową pod adresem iodo@rfrwl.pl lub korespondencyjnie pod adresem przy ul. Traugutta 25  

(90-113 Łódź).  
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4. Cel i podstawa prawna 

Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia profilu na portalu Facebook promującego Forum  

i wykonywania za jego pośrednictwem działalności informacyjno-promocyjnej.  

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z ustawą o samorządzie województwa  
(art. 11 ust. 2 pkt 8).  

  

Współadministratorzy korzystają z funkcji statystyk strony, które dotyczą m.in. takich danych jak: liczba 

polubień, udostępnień/poleceń na portalu Facebook. Współadministratorzy i dostawca serwisu wspólnie 

administrują tymi danymi. Zakres odpowiedzialności Facebook dostępny jest pod adresem:  https://pl-

pl.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0  

Państwa aktywność związana z korzystaniem z profilu na portalu Facebook promującego  

Forum nie jest archiwizowana poza tym serwisem. 

 

5. Odbiorcy danych osobowych i informacja o przekazywaniu danych do państw trzecich 

Prowadzony profil jest profilem publicznym, co oznacza, że zawartość tego profilu (w tym zamieszczane 

w nim treści czy reakcje) może zobaczyć każdy, w tym osoby, które nie są użytkownikami portalu 

Facebook. Więcej o informacjach publicznych na portalu Facebook pod adresem: 

https://www.facebook.com/help/203805466323736?helpref=faq_content. Ponadto, dane osobowe 

przetwarzane są przez Facebook Ireland Limited. Informacje o przetwarzaniu danych przez Facebook 

Ireland Limited dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.  

Odbiorcą danych osobowych będzie również podmiot świadczący usługi związane z promocją 

i prowadzeniem kampanii promocyjno-informacyjnej Forum, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi – 

Instytucja Pośrednicząca w realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, podmioty dokonujące oceny, monitoringu, ewaluacji, 

kontroli, audytu i sprawozdawczości zadania na rzecz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego, podmioty świadczące usługi IT. 

Współadministratorzy nie przekazują danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  

z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach portalu Facebook 

z zastosowaniem przez Facebook standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję 

Europejską oraz oparciem na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień 

ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów. Dalsze informacje dostępne pod adresem: 

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

 

6. Okres przechowywania 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia profilu przez Współadministratorów, chyba 

że wcześniej przestanie Pani/Pan lubić/obserwować profil lub usunie konto na portalu Facebook. Dane 

dotyczące odwiedzin profilu Forum na portalu Facebook będą przetwarzane przez czas dostępności 

tych danych w serwisie zgodnie z obowiązującymi w tym serwisie zasadami. 

 

7. Prawa osób 

Ma Pani/Pan prawo domagać się dostępu do swoich danych i otrzymać ich kopię. Ma Pani/Pan prawo 

żądać ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku wystąpienia okoliczności 

wskazanych w art. 17 RODO usunięcia swoich danych. 
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Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. W takiej sytuacji 

administrator przestanie przetwarzać dane, chyba, że wykaże istnienie ważnych prawnie 

uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana praw i wolności lub wykaże, 

że jest to niezbędne dla administratora do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.  

Ma Pani/Pan też prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy prawa (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa) 

 

8. Informacje o wymogu podania danych  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast brak ich podania może uniemożliwić 

korzystanie ze wszystkich funkcjonalności profilu Forum na portalu Facebook. 

 

9. Współadministrowanie z Facebook 

Ponadto, dane osobowe przetwarzane są również w celu prowadzenia statystyk oraz analizowania  

i ulepszania profilu. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,  

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub  

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z ustawą  

o samorządzie województwa (art. 11 ust. 2 pkt 8). W tym zakresie Zarząd i RFRWŁ wraz z Facebook 

Ireland Limited są Współadministratorami danych osobowych. Szczegółowe informacje o statystykach 

strony i uzgodnieniach pomiędzy Współadministratorami dostępne są pod adresem: 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, natomiast informacje o przetwarzaniu 

danych przez Facebook Ireland Limited, w tym w ramach wskazanego współadministrowania, dostępne 

są pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.  

 

 


