Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) – FACEBOOK.
1. Administratorem danych osobowych jest PROSTER sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku
(32-800) pod adresem ul. Bartosza Głowackiego 67 e-mail: biuro@proster.net.pl
tel. +48 14 68 48 300. Inspektor Ochrony Danych: rodo@proster.net.pl.
2. Nasze działania są zgodne z wymogami, które zawiera regulamin Facebooka a firma
PROSTER sp. z o.o. administruje Państwa danymi osobowymi w celu odpowiedzi na
pytania, komentowania wpisów, komunikacji z innymi użytkownikami oraz w związku
z zamieszczonymi przez nas informacjami (w celu promocji naszej działalności
i prowadzenia działań marketingowych).
3. Zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych: identyfikator
Facebooka, zdjęcie profilowe, inne zdjęcia, treść komentarzy oraz treść
rozmowy prowadzonej przez aplikację do komunikacji.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o następujące podstawy
prawne:
a. zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku kierowania do nas zapytań;
b. umowa - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku zamiaru użytkownika
skorzystanie z usług, które prowadzimy w związku z wykonywaną działalnością;
c. prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
w przypadku realizacji działań promocyjnych.
5. Informacje, które posiadamy w wiadomościach, będą przechowywane przez czas
odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy. W przypadku
komentarzy, będą one dostępne w naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez ich
autora. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook przechowywane są na
zasadach określonych odrębnym regulaminem Facebooka.
6. Przysługują Państwu następujące prawa na zasadach określonych w RODO: prawo
dostępu do swoich danych, prawo do uzyskania ich kopii (jeśli będzie istniała taka
możliwość), prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia
przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia (jeśli
będzie istniała taka możliwość), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7. Relacje pomiędzy naszą firmą a użytkownikiem Facebook są w pełni dobrowolne.

