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1. Klauzula informacyjna – użytkownicy facebook’a 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) tzw. RODO 
informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w 
Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Felińskiego 7. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:     rodo@mcmgorna.pl 
lub w  siedzibie MCM „Górna” w  Łodzi przy ul. Felińskiego 7   tel. 42 689 20 81 

3. Celem przetwarzania danych osobowych  Użytkowników  jest  promowanie   działalności 

medycznej Administratora, pozyskiwanie pacjentów, pracowników, kontrahentów, a także  w 

celu udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane wiadomością prywatną lub w komentarzu 

pod postem i prowadzenia z Użytkownikiem dalszej korespondencji oraz obsługi sprawy, 

której ona dotyczy. 

Administrator  przetwarza  dane  osobowe  Użytkowników  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit  f  

czyli ( na  podstawie  prawnie  uzasadnionego interesu Administratora), a także na podstawie 

art. 81. pkt 1 i 2  ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik subskrybujący 

fanpage MCM „Górna” wyraża zgodę na publikację swoich danych i wizerunku na stronie FB. 

4. Dane osobowe Użytkownik będą udostępniane 

-wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów 

obowiązującego prawa, właścicielowi portalu społecznościowego Facebook, który jest 

współadministratorem danych na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych 

określonych przez FB dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy. 

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego z   zastrzeżeniem   ponadnarodowego   charakteru   przepływu   danych   w   

ramach   serwisu   Facebook z  zastosowaniem  stosowanych  przez Facebook  klauzul  

umownych  zatwierdzonych  przez  Komisję Europejską  i  decyzji  Komisji  Europejskiej  

stwierdzających  odpowiedni  stopień  ochrony  danych w  odniesieniu  do  określonych  

krajów  zgodnie  z  zasadami  określonymi  przez  FB  pod  adresem 

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

5. Dane osobowe Użytkowników  będą przechowywane przez okres do czasu odwołania zgody 

na publikację, a także w  oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora 

Danych w związku z prowadzoną działalnością. 

6. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych 

osobowych w celu: 

ich sprostowania lub zmiany, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, 

prawa wniesienia sprzeciwu, prawa do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym 

momencie, usunięcia, o ile obowiązujące przepisy praw nie stanowią inaczej. 

7. Użytkownik ma  prawo wniesienia skargi do Administratora Danych Osobowych MCM „Górna” 

lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych. 
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