
 
 

Informacja RODO W związku z przetwarzaniem danych osobowych (w tym wizerunku) w 
celach promocyjnych jednostki: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Tomaszkowicach. 

2. Dane adresowe i kontaktowe Administratora: 32-020 Wieliczka, Tomaszkowice 455, 
tel./fax. (12) 250 79 00, e-mail: sdstomaszkowice@o2.pl.   

3. Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim 
kontakt pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres 
pocztowy placówki. Wyjaśni on Państwu wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem 
danych osobowych w naszej placówce. 

4. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym 
głównym celem przetwarzania jest promocja ŚDS. 

5. Na posługiwanie się przekazanymi naszej jednostce danymi zezwalają nam przepisy 
Rozporządzenia znanego jako RODO1. W większości przypadków będziemy przetwarzać 
dane osobowe (w tym wizerunki) za Państwa zgodą. Dane będziemy przetwarzać również 
w celu realizacji naszego uprawnionego interesu, którym jest promocja poprzez 
publikowanie wizerunków postronnych uczestników naszych imprez na stronie 
internetowej i w mediach społecznościowych, promocję darczyńców i sponsorów, a w 
interesie publicznym poprzez  promocję w gablotach wewnętrznych oraz kronice,  

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. 
Państwa dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy 
specjalne umowy powierzenia. Będzie to na przykład dostawca hostingu strony 
internetowej - firma: INTEREFEKT Al. N.M.P. 23, 42-200 Częstochowa, 

7. Dane umieścimy również w mediach społecznościowych. Jesteśmy współadministratorem 
fanpage’a w serwisie Facebook, ponieważ decydujemy jakie materiały tam udostępniać, w 
jakiej formie i na jak długo. W pozostałych aspektach przetwarzania umieszczanych danych 
w tym serwisie (w szczególności aspektach dotyczących bezpiczeństwa przechowywania 
danych) Administratorem jest Facebook. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką 
Prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy. 

8. Jednocześnie informujemy, że w ramach naszej odpowiedzialności nie przekazujemy 
danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak zastrzegamy, że 
przepływy danych serwisu Facebook mają charakter ponadnarodowy. Serwis ten może 
przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Więcej na 
https://www.facebook.com/about/privacy. 

9. Jeśli Pan/Pani ma włączoną funkcję rozpoznawania twarzy na profilu Facebook to 
Facebook, wykorzystuje technologię rozpoznawania twarzy do tego, by rozpoznawać 
Panią/Pana na zdjęciach, filmach i w elementach interaktywnych. Tworzone przez 
Facebooka szablony rozpoznawania twarzy to dane podlegające szczególnej ochronie 
zgodnie z prawem UE (dane biometryczne). Więcej na temat tego, jak Facebook 
wykorzystuje technologię rozpoznawania twarzy lub jak kontrolować ten proces  
w ustawieniach Facebooka https://www.facebook.com/about/privacy/ 

                                                 
1 Rozporządzenie 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) 
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10. Zebrane dane będą przechowywane na stronie internetowej przez okres funkcjonowania 
tej strony (ok. 10 lat) Natomiast dane opublikowane w mediach przez okres oddziaływania 
poszczególnych informacji medialnych. Dane w gablotach, kronice, publikacjach 
pamiątkowych przez okres oddziaływania medium, a następnie w celach archiwalnych 
zgodnie z przepisami prawa.   

11. Możecie Państwo wnieść do nas sprzeciw na przetwarzanie wizerunku w prawnie 
uzasadnionym interesie Administratora oraz w interesie publicznym. 

12. W przypadku danych, co do których wymagana jest Państwa zgoda, podanie tych danych 
jest dobrowolne. Ich nie podanie nie stwarza negatywnych konsekwencji dla Państwa. 
W dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, 
pamiętając, że nie będzie miało to wpływu na wcześniejsze przetwarzanie przez nas tych 
danych.  

13. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i podopiecznego, zawsze 
można je sprostować. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli 
będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia 
danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na 
podstawie przepisów prawa, które musimy wypełnić lub też w interesie publicznym.  

14. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że 
naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa i waszego podopiecznego, lub nie 
zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych. 

15. Wszelkie decyzje w naszej jednostce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę 
danych przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia 
techniczne). Podobnie odbywa się to przy ocenianiu osób. 

 


