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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE - FACEBOOK
KIM JESTEŚMY?
Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na naszym fanpage jest Drutex S.A.
z siedzibą w Bytowie przy ul. Lęborskiej 31, NIP 421622720. Administratorem portalu w ramach
którego prowadzony jest nasz fanpage jest Facebook, Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, California
94025.
PO CO ZBIERAMY TWOJE DANE.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z prowadzeniem fanpage, w celu informowania Cię o
nowościach, organizacji konkursów i akcji promocyjnych a także przekazywania innych informacji
związanych z naszymi produktami.
Dzięki możliwości przetwarzania Twoich danych możemy nawiązać z Tobą kontakt za pomocą narzędzi
dostępnych na portalu tj. chat oraz komentarze.
NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE.
Twoje dane osobowe będą są przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1, lit. F RODO czyli w
uzasadnionym interesie administratora, który polega na nawiązaniu kontaktu z sympatykami marki
Drutex, w tym udzielaniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, reagowaniu na zgłoszone
problemy, promowaniu naszych produktów np. poprzez organizację konkursów i zwiększanie
rozpoznawalności marki.
DO JAKICH KATEGORII DANYCH OSOBOWYCH MAMY DOSTĘP.
1. Identyfikator Twojego profilu (Facebook ID),
2. Zdjęcie profilowe – jeśli Twoje zdjęcie profilowe to zdjęcie przedstawiające Ciebie – tym
samym poznamy Twój wygląd,
3. Inne zdjęcia – pozyskane podczas nawiązania relacji w ramach fanpage UżytkownikAdministrator.
Pamiętaj, że umieszczanie zdjęć pod naszymi postami lub oznaczanie swoich zdjęć naszym
profilowym ID (tzw. tagowanie) jest dobrowolne.
Udostępnione przez Ciebie zdjęcia nie będą przez nas dalej wykorzystywane.
Wyjątkiem od tej zasady są zdjęcia zgłoszone przez Ciebie w ramach konkursu. W takim
przypadku zasady przetwarzania Twoich danych osobowych oraz pozostałe kwestie prawne
będą każdorazowo uregulowane w regulaminie/zasadach konkursu,
4. Treść Twoich komentarzy oraz treść naszych rozmów (jeśli miały miejsce).
JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE.
Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia naszego profilu (fanpage), jednak nie
dłużej niż do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu.

KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWALI DANE OSOBOWE
Nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim, jeżeli jednak zdecydujesz się zgłosić tym
kanałem problem z naszym produktem, to być może poprosimy Cię o dane kontaktowe i przekażemy
je do dystrybutora Drutex w Twojej okolicy.
Z JAKICH PRAW MOŻESZ SKORZYSTAĆ.
W granicach wyznaczonych prawem ochrony danych przysługują Tobie prawa: dostępu do swoich
danych oraz ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia i ograniczenia przetwarzania. Ponadto w każdej
chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z uwagi na Twoją szczególną
sytuację i zawsze, jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego naszych
produktów.
W sytuacji, w której uznasz że przetwarzamy Twoje dane osobowe z naruszeniem prawa ochrony
danych osobowych – możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
JAK MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z PRZYSŁUGUJĄCYCH CI PRAW LUB ZADAŃ INNE PYTANIE.
Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych – nasz
inspektor ochrony danych z pewnością na nie odpowie. Pytania i żądania wykonania praw kieruj na
adres email: gdpr@drutex.com.pl .
Możesz je także pocztą tradycyjną:
Drutex S.A.
Ul. Lęborska 31
70-100 Bytów
Z dopiskiem „RODO” lub „Dane osobowe”
CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
INFORMACJE DODATKOWE.
Zapewniamy Cię, że nie będziemy podejmować decyzji w oparciu o automatyzację oraz profilowanie,
które wywołałyby wobec Ciebie skutki prawne lub podobne.
Dane przechowywane przez Facebook, Inc. (Administratora portalu) tj. historia wpisów, historia
aktywności na portalu oraz aplikacji do jego obsługi podlega retencji na zasadach określonych w
regulaminie Portalu Facebook.
Pozostałe informacje o tym po co oraz w jaki sposób Drutex SA przetwarza dane osobowe znajdziesz
na stronie WWW: https://e-portal.drutex.pl/pl/page/regulations

