KLAUZULA INFORMACYJNA (13)
Administrator danych
osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GWARDIA GRYFA KARINA
PRAJS-OWCZAREK ul. Skowronkowa nr 10, 55-093 Kiełczów (dalej: ADO).
Z ADO można się skontaktować:
a. poprzez adres e-mail: rodo@gwardiagryfa.pl,

Dane kontaktowe ADO

b. telefonicznie pod numerem: 665 285 050,
c. pisemnie: GWARDIA GRYFA KARINA PRAJS-OWCZAREK ul. Skowronkowa
nr 10, 55-093 Kiełczów.
Pani/Pana dane osobowe (dane udostępnione na Instagram) będą przetwarzane na
podstawie realizacji uzasadnionego interes ADO polegającego na informowaniu
o aktywności, promowania wydarzeń, usług, a także w celu komunikacji za

Cele przetwarzania oraz
podstawa prawna

pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (komentarze, chat, wiadomości –
statystyka) - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

przetwarzania danych

Warto pamiętać, że posiadając konto na portalu Instagram, Administratorem

osobowych

Pani/Pana danych osobowych jest również właściciel Instagram, który w zależności
od regulaminów i zgód które przez Panią/Pana zostały udzielone może postępować
inaczej.

Z

Instagram

możeszskontaktowaćsię

pod

adresem:

5 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland.
Okres, przez który będą

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizowania prawnie

przechowywane dane

uzasadnionego interesu ADO, jednakże nie dłużej niż przez okres kiedy

osobowe

obserwowany jest przez Panią/Pana na portalu profil ADO.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
a. właściciel portalu Instagram na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących

Odbiorcy danych
osobowych

danych

określonych

przez

Instagram

dostępnych

pod

adresem:

https://help.instagram.com/116024195217477,
b. inni użytkownicy Instagram (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach
obserwujących Instagram, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty
i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne).
Posiada Pani/Pan:
a. prawo dostępu do danych osobowych,
b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych.

Prawa osoby, której dane
osobowe dotyczą

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana praw lub wolności spowodowanej
naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych informujemy, że nie będziemy
realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w
rozmowie telefonicznej.

