
Polityka prywatności dla użytkowników Fanpage 

https://pl-pl.facebook.com/MiejskaBibliotekaPublicznaWJelczuLaskowicach 

Strona jest dostępna w ramach serwisu Facebook, który gdy przeglądasz jej zawartość (niezależnie od 

tego, czy jesteś zalogowany, czy nie) przetwarza Twoje dane osobowe, aby móc dostarczyć Ci reklamy 

jego partnerów. Zasady wykorzystania Twoich danych znajdziesz w polityce prywatności Facebook: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Kiedy korzystasz z naszego Fanpage, my również przetwarzamy Twoje dane 

Jakie dane są zbierane? 

Strona służy do przedstawiania zakresu świadczonych usług, do prezentowania zorganizowanych 

wydarzeń oraz do umożliwienia kontaktu z nami. Gdy przeglądasz profil, Facebook automatycznie 

zbiera informacje o Twojej wizycie. Poprzez udostępniony nam panel administratora widzimy 

informacje statystyczne o wizytach na naszym Fanpage, np. wiek odwiedzających, ich reakcje, 

aktywność. Ma to pomóc nam dobierać treści do preferencji użytkowników Fanpage, a także 

sprawdzać skuteczność wyświetlanych reklam. O tym, czy zobaczysz naszą reklamę decyduje Facebook, 

my widzimy informacje statystyczne o reakcjach na reklamę, a także reakcje i komentarze pod 

reklamami. 

Widzimy Twoje komentarze oraz reakcje, jako użytkownik Facebook (administrator Fanpage) mamy 

możliwość przejrzenia Twojego profilu publicznego, a także skontaktowania się z Tobą poprzez 

dostępny w Facebook komunikator. 

Wykorzystywane ciasteczek („cookies”) 

Serwis Facebook wykorzystuje pliki cookies oraz opcje śledzenia użytkownika, także wówczas gdy 

korzysta on  z innych stron internetowych. Więcej informacji znajdziesz tutaj: 

https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

oraz tutaj: 

https://www.facebook.com/help/206635839404055?ref=dp 

Dane Osobowe 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jelczu-Laskowicach z 
siedzibą ul. Bożka 11, 55-220 Jelcz-Laskowice. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Biblioteki można skontaktować się poprzez adresem e-mail: 
iod@mbpjl.pl 

3. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w celu umożliwienia obsługi 
Czytelników Biblioteki, udostępniania zbiorów bibliotecznych oraz ich ochrony, a także w 
celach statystycznych. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o bibliotekach, art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o bibliotekach, 
art. 30 pkt. 3 ustawy o statystyce publicznej. 

5. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu 
Biblioteki, którym Biblioteka może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na 
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

6. Biblioteka będzie przetwarzać dane przez okres nie dłuższy niż 10 lat od daty ostatniej 
aktywności osoby, której dane dotyczą w Bibliotece. 
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7. Czytelnikowi  przysługuje: prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia 
danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania – bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych 
praw. 

8. Czytelnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, jeżeli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania z usług 
Biblioteki. 
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