ELEKTRONICZNE CENTRUM USŁUG BIZNESOWYCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI
E-CUB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na portalach
społecznościowych
1. Poniższe przedstawiamy informacje dla użytkowników portalu Facebook w celu
przekazania informacji związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych
przez E-CUB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. mjr. pil. Jana
Czernego 9/3, 44-122 Gliwice, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, REGON:
362869230, NIP: 6312660100, KRS: 0000592044, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy
w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, www.ecub.pl – dalej Administrator,
na
potrzeby
związane
z prowadzeniem
strony
https://www.facebook.com/ecub.pol/ - dalej Strona.
2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Z Administratorem można się kontaktować z wykorzystaniem następujących
danych: e-mail: biuro@ecub.pl, nr. tel.: + 48 502 463 213, adres: E-CUB sp.
z o. o., ul. mjr. pil. Jana Czernego 9/3, 44-122 Gliwice.
3. Administrator przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych, w tym
rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej
RODO.
4. Wszelkie informacje zawarte na prywatnych profilach użytkowników oraz
aktywności wynikające z użytkowania serwisu społecznościowego są
bezpośrednio administrowane przez właściciela tego serwisu – dalej Portal.
Administrator informuje wyłącznie o zasadach na jakich Administrator
przetwarza dane. Portal przetwarza dane zgodnie z własną polityką prywatności.
Korzystanie ze strony zgodnie z polityką Portalu wiążę się wiąże się
z zainstalowaniem kodów śledzących, które od tego momentu dostarczają
Portalowi informacji o użytkowniku. Portal może udostępniać te dane swoim
partnerom, na zasadach określonych we własnej polityce prywatności.
5. Administrator przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie na potrzebny
prowadzenia Strony, w tym odpowiedzi na pytania, komentowanie wpisów,
analizę statystyk, udostępnianie treści na Stronie oraz komunikację
z użytkownikami. Korzystanie ze Strony, jej obserwowanie oraz kontakt
z Administratorem są dobrowolne. Na Stronie mogą być publikowane treści
marketingowe. Obserwowanie Strony wiążę się ze zgodą na uzyskanie dostępu do
takich treści.
6. Poprzez funkcjonowanie Strony Administrator uzyskuje dostęp do następujących
danych osobowych:
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a)

identyfikator na Portalu (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest
w jakikolwiek sposób weryfikowane przez Administratora);

b)

zdjęcie profilowe;

c)

treść komentarzy oraz rozmów prowadzonych;

7. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają
przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka
konieczność.
8. Aktywność użytkowników związana z korzystaniem ze Strony nie będzie
archiwizowana poza serwisem Portalu.
9. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o następujące podstawy
prawne:
a)

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda użytkownika, którą wyraża wysyłając do
Administratora zapytanie/wiadomość;

b)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – działania na żądanie użytkownika – w przypadku
wyrażenia chęci współpracy z Administratorem;

c)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnione interesy – w pozostałych
przypadkach.

10. Informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach
prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do
momentu zakończenia współpracy.
11. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez
Państwa komentarzy, będą one dostępne w serwisie do czasu usunięcia ich przez
autora.
12. Dane związane z obserwowaniem Strony będziemy przetwarzać do momentu
zakończenia obserwowania.
13. Każdy użytkownik posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:
a)

dostępu do treści swoich danych,

b)

prawo do uzyskania ich kopii (jeśli będzie istniała taka możliwość),

c)

prawo do ich sprostowania,

d) prawo do usunięcia,
e)

prawo do ograniczenia przetwarzania,

f)

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,

g)

prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość);

h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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14. Administrator nie przekazuje oraz nie udostępnia (odpłatnie lub nieodpłatnie)
innym podmiotom danych osobowych użytkowników Strony. Dane
wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby prowadzenia działalności
Administratora i Strony. Administrator nie przetwarza danych osobowych
użytkowników Strony poza serwisem Portalu.
15. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności
poprzez publikację nowego dokumentu na Stronie.
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