
     Polityka prywatności dla użytkowników FanPage Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach 
 

1. Profil Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach w serwisie Facebook jest publiczny. Gdy 
przeglądasz jego zawartość (niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany, czy nie) serwis 
Facebook przetwarza Twoje dane osobowe, aby móc dostarczyć Ci reklamy swoich partnerów. 
Zasady wykorzystania Twoich danych znajdziesz w polityce prywatności Facebook tutaj 

2. Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) 
informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych, które pozostawiasz, 
odwiedzając nasz profil (m. in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe oraz adres  
IP  urządzenia)  jest   Miejska   Biblioteka  Publiczna   w  Mysłowicach   z   siedzibą  
w Mysłowicach 41-400, ul. Strumieńskiego 4, tel. 32 2226266,  metodyka@mbpmyslowice.pl 

3. Twoje dane są przetwarzane w celu umożliwienia Ci aktywności na profilu, w celu 
przedstawiania Ci informacji o  naszych  inicjatywach  i  innej aktywności  oraz  w związku 
z promowaniem przez nas różnego rodzaju wydarzeń i usług, a także w celach statystycznych 
i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony 
interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na informowaniu o działalności Biblioteki. 

5. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i  ochrony Twoich danych osobowych,  w tym 
o przysługujących Ci uprawnieniach, dostępne są tutaj 

6. W każdym momencie możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych 
osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Powyższa informacja nie 
dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora serwisu Facebook. 
Zasady prywatności serwisu Facebook dostępne tutaj 

7. Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited: 

 w związku z prowadzonym FanPage w serwisie Facebook Biblioteka jest wraz 
z Facebookiem Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 
Irlandia) współadministratorami Twoich danych w zakresie przetwarzania danych do celów 
statystycznych oraz reklamowych, 

 współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk 
aktywności użytkowników bibliotecznego FanPage, 

 Facebook Ireland w ramach współadministrowania jest odpowiedzialny za posiadanie 
podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony, zapewnienie 
realizacji praw osób, których dane dotyczą, zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego 
oraz zawiadamianie osób, których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu, a także zapewnienie 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
Twoich danych, 

 odpowiedzialność Biblioteki wynikająca ze współadministrowania to posiadanie podstawy 
prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk oraz zrealizowanie obowiązków 
informacyjnych, 

 Facebook Ireland może udostępnić Ci zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk 
strony zgodnie z art. 26 ust. 2 RODO, za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach 
o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać z FanPage stron, 

 głównym organem nadzorczym w zakresie współadministrowania jest irlandzka Komisja ds. 
ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach), 

 szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są 
dostępne tutaj  
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