
 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI FANPAGE POLSKA LIGA SIATKÓWKI S.A.  

W SERWISIE FACEBOOK 

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH  

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych od użytkowników serwisu Facebook 

(dalej jako „Użytkownicy”) odwiedzających fanpage Polska Liga Siatkówki S.A. (dalej 

jako „Fanpage”) jest Polska Liga Siatkówki Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Bagno 2, 

00-112 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000151248, NIP 5213113357, REGON 016409188, o kapitale zakładowym 

1.932.000,00 PLN (dalej jako „Polska Liga Siatkówki”, „PLS” lub „Administrator”). 

 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje zgodnie  z przepisami prawa, w tym w 

szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016r. 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) (zwane dalej „RODO”),  

a także ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

 

2. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM  

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres 

daneosobowe@pls.pl lub przesłanie listu tradycyjnego na adres siedziby Polska Liga Siatkówki 

S.A. ul. Bagno 2, 00-112 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”. 

 

3. DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA  

Administrator uzyskuje dostęp do danych osobowych Użytkowników odwiedzających Fanpage 

PLS, kontaktujących się z Administratorem za pomocą wiadomości prywatnej lub 

wchodzących w interakcję z zamieszczonymi w ramach Fanpage treściami poprzez m.in. 

umieszczanie komentarzy pod postami na Fanpage, dokonywanie udostępnień treści z 

Fanpage lub korzystanie z funkcji „Lubię to” i jej pochodnych lub też innych funkcjonalności 

serwisu w odniesieniu do treści zamieszczonych na Fanpage. W konsekwencji Administrator 

zbiera i przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych:  

• identyfikator Facebooka – w ramach którego może dojść do przetwarzania imienia i 

nazwiska Użytkownika; 
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• zdjęcie profilowe – w ramach którego może dojść do przetwarzania wizerunku 

Użytkownika; 

• inne zdjęcia – wynikające z relacji Fanpage-użytkownik – umieszczanie dobrowolnie 

przez Użytkownika pod postami na Fanpage (działanie dobrowolne), w ramach których 

również może dojść do przetwarzania wizerunku; 

• treść komentarzy oraz rozmowy prowadzonej przez Użytkownika poprzez aplikację 

Messenger – w ramach czego Administrator może uzyskać informacje o takich danych 

dotyczących Użytkownika, jak: adres e-mail, numer telefonu oraz o innych danych 

wynikających z treści opisu zawartego przez Użytkownika w związku z okolicznościami 

korespondencji; 

• anonimowe dane statystyczne dotyczące Użytkowników odwiedzających Fanpage 

(dostępne Administratorowi za pomocą funkcji „Facebook Insights” zgodnie z 

warunkami korzystania z serwisu Facebook), które są gromadzone dzięki plikom 

cookies. 

 

Dane są przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w sposób dobrowolny, jednakże 

ze względu na sposób funkcjonowania serwisu Facebook, Administrator będzie miał dostęp do 

Twojego identyfikatora Facebook oraz zdjęcia jako Użytkownika, jeżeli napiszesz do PLS lub 

skomentujesz bądź udostępnisz post PLS. Powyższe dane przechowywane są i przetwarzane w 

ramach wewnętrznych systemów operatora serwisu Facebook zgodnie z zasadami określonymi 

w Polityce Prywatności tego serwisu. 

 

W serwisie Facebook działa również automatyczny system umożliwiający monitorowanie 

zachowań Użytkownika i dopasowanie treści do zainteresowań Użytkownika. Zasady działania 

systemu oraz możliwości ograniczania pozyskiwanych przez serwis danych opisano w Polityce 

Cookies serwisu Facebook.  

 

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Dane są przetwarzane przez Administratora przez okres odpowiedni dla celów oraz podstaw 

przetwarzania. Poniżej wskazujemy poszczególne okresy przetwarzania danych: 

a. przetwarzanie danych dotyczących aktywności na Fanpage – do momentu ich usunięcia 

lub ograniczenia przez Użytkownika za pomocą funkcjonalności serwisu Facebook na 

zasadach opisanych w Polityce Prywatności serwisu, 
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b. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody – do czasu cofnięcia 

zgody, 

c. przetwarzanie na podstawie wymogów ustawowych – przez okres przewidziany w 

odpowiednich przepisach prawa, 

d. przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do 

czasu ustania tego interesu lub skutecznego złożenia sprzeciwu, 

e. przetwarzanie danych statystycznych dotyczących Użytkowników osób odwiedzających 

Fanpage (przy pomocy funkcji „Facebook Insights") – przez okres dostępności tych 

danych w serwisie Facebook (szczegółowe informacje dostępne pod adresem  

https://www.facebook.com/business/news/insights). 

 

5. CELE PRZETWARZANIA DANYCH 

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora w celu zapewnienia 

sprawnej komunikacji marketingowej pomiędzy PLS a Użytkownikami serwisu Facebook, w 

tym celem: 

• udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości kierowane przez Użytkownika do PLS 

za pomocą serwisu – na gruncie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

• prowadzenia przez PLS z Użytkownikiem konwersacji w ramach komentarzy pod 

postami w serwisie – na gruncie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

• udostępniania postów PLS Użytkownikowi jako osobie odwiedzającej Fanpage w 

ramach serwisu – na gruncie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

• informowania o PLS, a także o wydarzeniach, jak i oferowanych produktach i usługach 

za pomocą postów publikowanych na Fanpage, w tym postów sponsorowanych, które 

mogą być wyświetlane również Użytkownikom nieodwiedzającym Fanpage – na 

gruncie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

 

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ  

Każdy Użytkownik, jako osoba, której dotyczą dane, może żądać: 

a. dostępu do swoich danych osobowych; 

b. sprostowania danych osobowych; 

c. usunięcia danych osobowych, w zakresie dozwolonym przez RODO; 

d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w zakresie dozwolonym przez RODO; 

e. przeniesienia danych osobowych, jeśli będzie to technicznie możliwe; 



 

 

f. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; 

g. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie w jakim 

przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę) – cofnięcie zgody nie będzie 

wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

 

Użytkownik może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych. 

Aby skorzystać z tych uprawnień należy: 

a. w przypadku danych dotyczących aktywności na Fanpage – dokonać zmian w 

ustawieniach swojego profilu w serwisie Facebook zgodnie z zapisami Polityki 

Prywatności tego serwisu; 

b. w przypadku danych pozyskiwanych w celu monitorowania zachowań i dostosowania 

treści do preferencji Użytkownika dokonać zmian w ustawieniach swojego profilu w 

serwisie Facebook zgodnie z zapisami Polityki Cookies serwisu.  

 

7. ODBIORCY DANYCH I PRZEKAZYWANIE POZA EOG  

Administrator może przekazywać dane osobowe, w zakresie opisanym w niniejszej Polityce 

Prywatności, podmiotom trzecim w ramach wzajemnej współpracy lub wykonywania działań 

w imieniu Administratora w ramach outsourcingu – m.in. podmiotom świadczącym usługi 

marketingowe, promocyjne i reklamowe. Takie podmioty trzecie obowiązane są aby nie 

ujawniać ani nie wykorzystywać danych osobowych Użytkowników w celach innych niż 

wskazane w niniejszej Polityce Prywatności.  

 

Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza teren Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. Zastrzeżenia wymaga jednak globalny charakter przepływu danych w ramach 

serwisu Twitter. Serwis stosuje się do klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję 

Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień 

ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w zakresie przekazywania danych poza 

EOG a także uczestniczy w programie Privacy Shield– zgodnie z zasadami określonymi w 

Polityce Prywatności serwisu. 
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Współadministrowanie. 

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celach statystycznych i analitycznych. Podstawą 

prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj., prawnie 

uzasadniony interes Administratora danych polegający na prowadzeniu analiz aktywności 

użytkowników Fanpaga, a także  ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności 

i świadczonych usług. W zakresie w jakim PLS korzysta z narzędzia Facebook Audience 

Insights współadministratorami danych  są PLS oraz Facebook Ireland Limited. Więcej 

informacji o Facebook Ireland Limited w załączniku Administrator statystyk strony. 

 

UWAGA: powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych przez 

administratora serwisu Facebook. 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

