OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OBPON sp. z o.o. sp.k.
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Przemyślu,
ul. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl jako Administrator danych osobowych, dokłada wszelkich starań
celem wdrożenia odpowiedniej Polityki i procedur, które zapewniają zgodność naszej organizacji
z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku 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 – RODO).
Wypełniając obowiązki nałożone na OBPON sp. z o.o. sp.k. nas art. 13 ust 1 i 2, art. 14 RODO, poniżej
prezentujemy treść klauzul informacyjnych, przewidzianych dla różnych sytuacji przetwarzania
Państwa danych osobowych:

I. Klauzula informacyjna dotycząca portali społecznościowych Facebook/Instagram
Na podstawie art. 13 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 - RODO), niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych osób, które polubiły lub obserwują nasz profil na portalu Fa cebook/Instagram, jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o.
sp.k. z siedzibą w Przemyślu, ul. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl.
2. Dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia komunikacji, w tym publikowania treści zwią zanych z naszą działalnością oraz moderowania postów. Podstawą prawną przetwarzania Pani/
Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzn. realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci promocji naszej firmy i prowadzenia komunikacji z użytkownikami naszej Strony.
3. Pani/Pana dane osobowe przekazujemy administratorowi portalu społecznościowego Facebook/
Instagram, zgodnie Twoją wolą i zasadami obowiązującymi na tym portalu, co może wiązać się
z przekazywaniem danych osobowych do państwa trzeciego.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowujemy do momentu zakończenia prowadzenia Strony lub
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.
5. Ponadto informujemy, że posiadamy prawo do usunięcia niektórych, zamieszczanych przez użytkowników informacji, w tym takich, które mogą być niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub mogą naruszać prawa osób trzecich.
1. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-

wych.

