
 

 

OŚWIADCZENIE 

w sprawie przetwarzania danych osobowych umieszczonych 

na profilu Facebook Schroniska dla Zwierząt w Łodzi 

 

W związku z obserwowaniem profilu Schroniska dla Zwierząt w Łodzi  pod 

adresem https://www.facebook.com/schroniskodlazwierzatlodz/    (dalej jako: Profil)  

i aktywnością użytkowników Facebook obserwujących Profil (dalej jako: Użytkownicy), 

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, mieszczące się pod adresem: Schronisko dla Zwierząt  

w Łodzi, ul. Marmurowa 4, 91-610 Łódź (dalej jako: Administrator) gromadzi 

dobrowolnie podane dane osobowe Użytkowników i jest ich administratorem. Dane 

Użytkowników przetwarzane są w celu promowania wydarzeń, oraz w ramach działalności 

związanej z adopcją zwierząt jaką Administrator prowadzi, a także w celu kontaktu  

z Użytkownikami. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie 

art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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). Oznacza to, że podstawą przetwarzania danych Użytkowników jest prawnie 

uzasadniony interes Administratora, polegający na promocji działalności Administratora, 

poszerzaniu społeczności jego sympatyków a także utrzymywania kontaktu  

ze wspominaną społecznością. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez 

okres obserwowania Profilu przez Użytkowników oraz mogą być także przetwarzane  

do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.  

Administrator nie przekazuje nikomu danych osobowych Użytkowników. Do wszystkich 

informacji o Użytkownikach ma dostęp Facebook, a wszystkie interakcje na profilu 

Administratora są widoczne dla jego innych Użytkowników. Odbiorcami danych mogą 

być podmioty uprawnione na podstawie konkretnych przepisów prawnych. Każdy 

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także żądania sprostowania tych 

danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu. Każdy z Użytkowników może w dowolnej chwili wnieść 

sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych. Każdy z Użytkowników może także złożyć 

skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 

Kontakt z Administratorem jest możliwy elektronicznie: schronisko.biuro@o2.pl , 

telefonicznie: 42/ 656-78-42,  jak i listownie: ul. Marmurowa 4, 91-610 Łódź. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: inspektor.ryter@op.pl, 

lub telefonicznie: 600 499 192.  
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