Klauzula informacyjna Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej dotycząca Facebooka:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem
fanpage jest Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej reprezentowany przez Dyrektora
Urzędu (zwany dalej ADO). Nasze dane kontaktowe: Józefa Marka 9, 34-600
Limanowa, e – mail: krli@limanowa.praca.gov.pl
2. Dane które są przetwarzane podczas administrowania fanpage to w przypadku osób
niezarejestrowanych anonimowe dane statystyczne, a przetwarzanie przez nas tych
informacji nie wymaga zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą. W przypadku
osób zarejestrowanych zgodnie z Regulaminem portalu Facebook informacje te są
poszerzone o odnośniki do profili osób, które mając konto samodzielnie weszły
w jakąkolwiek interakcję z fanpage. Źródłem informacji mogą więc być zarówno sami
użytkownicy fanpage jak i portal Facebook. Informacja o tym, że i w jaki sposób
użytkownik wchodzi w interakcję z naszym Fanpage może być więc przetwarzana
również przez spółkę Facebook, Inc. z siedzibą w 1601 Willow Road Menlo Park,
California 94025 która może przetwarzać dane poza granicami EOG. Wystarczający
poziom zabezpieczeń został przez spółkę wykazany poprzez przystąpienie do programu
Privacy Shield, a więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
i w polityce prywatności portalu Facebook.
3. Dane osobowe osób które przeglądają, komentują, polubiły, obserwują lub udostępniły
fanpage albo jego poszczególne elementy (na przykład pojedyncze posty), przetwarzane
są w celu promowania materiałów o działalności Urzędu, nawiązania pozytywnych
relacji i umożliwienia łatwego kontaktu z administratorem. Podstawą prawną do
przetwarzania danych osobowych w tym zbiorze jest Art. 6 ust. 1 lit. e RODO, czyli
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym. Administrator danych posiada interes w budowaniu pozytywnych relacji
ze swoimi odbiorcami. Interesy te są zbieżne z interesem szerszej społeczności jaką jest
społeczność lokalna, zwłaszcza, że na swoim fanpage ADO przedstawia zagadnienia jej
dotyczące.
4. Ze względu na swoją specyfikę związaną z osiągnięciem celu przetwarzania danych,
pliki cookies, a więc i statystyki wygenerowane w oparciu o nie, mogą być
przechowywane w nieokreślonym czasie. Przetwarzanie informacji dotyczących
konkretnych zalogowanych użytkowników ma miejsce do czasu wycofania się ich
z interakcji z fanpage, wprowadzenia odpowiednich zmian w ustawieniach prywatności
swojego profilu lub usunięcie przez administratora np. z grona fanów.
5. Użytkownicy mają prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych które ich
dotyczą, sprostowania danych, a w uzasadnionych przypadkach ograniczenia
przetwarzania. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy
rozporządzenia RODO, przysługuje użytkownikowi prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
osobowych, infolinia tel.: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego
zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.
6. Nie poddajemy danych z fanpage zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym
profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich
wpływać.
7. Korzystanie z Fanpage, a więc ujawnianie jakichkolwiek informacji o sobie jest
całkowicie dobrowolne, a ich zakres zależy wyłącznie od użytkownika, sposobu
korzystania z fanpage i ustawień prywatności jego profilu.

8. W sytuacjach w których przetwarzanie nie wymaga zidentyfikowania osoby której dane
dotyczą, ADO nie zachowuje, nie uzyskuje ani nie przetwarza dodatkowych informacji
w celu zidentyfikowania osoby wyłącznie po to, aby zrealizować jej prawa. W takim
przypadku nie mają zastosowania art. 15 - 20 Rozporządzenia.

