
Polityka prywatności media społecznościowe

Odnośniki do innych stron

Na stronach SELSEY używa się wtyczek narzędzi społecznościowych. SELSEY nie ponosi
odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Warto więc,
by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

Serwisy (media) społecznościowe

Zawarte niżej informacje zostały spisane dla Użytkowników oficjalnych profili (fanpage’ów) SELSEY
prowadzonych w serwisach społecznościowych:

▪ Instagram , dostępnego pod adresem: https://www.instagram.com/selsey.pl/?hl=pl

▪ Facebook , dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/SelseyPolska

▪ Pinterest , dostępnego pod adresem: https://pl.pinterest.com/SelseyPolska

▪ LinkedIN, dostępnego pod adresem: https://pl.linkedin.com/company/selseypolska

którzy dokonali subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Subskrybuj”,
„Poleć” lub opublikowali swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u
SELSEY albo wysłali do nas wiadomość za pośrednictwem aplikacji np. Messenger.

Wszelkie informacje zawarte na Twoim profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są
bezpośrednio administrowane przez konkretnego dostawcę serwisu społecznościowego. Aby uzyskać
informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także stosowanych plików cookies i
ich dalszego przetwarzania, wykorzystywania oraz przysługujących Ci praw oraz opcji ustawień
ochrony prywatności, możesz zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego
dostawcy: 

▪ Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy  
▪ Instagram – https://www.instagram.com/selsey.pl/

▪ Pinterest- https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

▪ LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

SELSEY wykorzystuje narzędzia pozwalające na analizę statystyk stron, za pomocą których
przetwarzane są m.in. dane użytkowników aktywnych na fanpage’ach SELSEY, takie jak liczba
polubień, komentarzy, udostępnień i poleceń, a także analizy demograficzne. Dane w tym zakresie są
współadministrowane przez SELSEY i dostawcę danego profilu lub przetwarzane przez te podmioty
jako odrębni administratorzy. Zakresy odpowiedzialności opisane zostały przez poszczególnych
dostawców, m.in.:

● Facebook i Instagram dostępne pod adresem:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

● LinkedIn dostępne pod adresem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum
● Pinterest dostępne pod adresem:

https://business.pinterest.com/en-gb/pinterest-advertising-services-agreement/

Twoja aktywność związana z korzystaniem z każdego z oficjalnych fanpage’ów SELSEY nie jest przez
nas archiwizowana poza tymi serwisami, za wyjątkiem sytuacji zamieszczenia komentarza, który
sugeruje, że oczekujesz kontaktu ze strony Selsey.
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SELSEY administruje Twoimi danymi tylko i wyłącznie na potrzeby:

▪ informowania o naszej aktywności i promowania wydarzeń, które organizujemy, tj. na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

▪ udzielania odpowiedzi na Twoje pytania, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6
ust. 1 lit. f RODO,

▪ komentowania wpisów oraz komunikacji w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz
treści przez nas udostępnionych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

▪ analizy i poprawy funkcjonalności naszego fanpage’a, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
▪ postępowania w celu dochodzenia oraz obrony roszczeń, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f

RODO;

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w innym celu niż wskazane powyżej. Każdorazowo
odbywać się to będzie na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celu
wskazanym w tej zgodzie oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, chyba
że zastosowanie znajdzie wyłączenie od obowiązku uzyskania zgody przewidziane przepisami prawa,
przykładowo na podstawie art. 81 ust. 2 prawa autorskiego i prawach pokrewnych. Wyrażenie takiej
zgody może nastąpić przez np. publikację wizerunku i/lub wypowiedzi na profilach SELSEY.

Poprzez funkcjonowanie fanpage’a SELSEY zbiera i przetwarza następujące rodzaje danych
osobowych:

▪ identyfikator portalu społecznościowego - to zwykle imię i nazwisko, które nie będą przez

nas w jakikolwiek sposób weryfikowane w celu potwierdzenia prawdziwości danych;

▪ zdjęcie profilowe – które może ujawniać Twój wizerunek;

▪ inne zdjęcia - które również mogą przedstawiać Twój wizerunek i wynikają z relacji fanpage -

Użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Twojej strony dobrowolne;

▪ treść komentarzy/ treść rozmowy prowadzonej np. przez aplikację Messenger, jeżeli taka

nastąpi – może ujawnić adresie e-mail, numer telefonu oraz wszystkie inne informacje, które
przekażesz w związku z tematem (wątkiem) korespondencji;

▪ anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage, dostępne za

pomocą udostępnionych nam, na niepodlegających zmianie zasadach korzystania z danego
serwisu społecznościowego, gromadzone za pomocą plików cookies, z których każdy zawiera
niepowtarzalny kod Użytkownika, możliwy do powiązania z danymi Użytkownika podanymi
podczas rejestracji w danym serwisie; pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

Ww. dane w znacznej części pochodzą z użytkowanego przez Ciebie serwisu społecznościowego;
pozostałe udostępniasz nam dobrowolnie.

Twoje dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, tj.:

▪ dane gromadzone przez dany portal społecznościowy, tj. historia wpisów i aktywności

Użytkownika podlega retencji na zasadach określonych regulaminem przez dostawcę danego
serwisu społecznościowego;

▪ informacje, które SELSEY posiada w ramach udostępnionych przez Ciebie komentarzy, są
jawne i będą dostępne na danym fanpage’u do czasu usunięcia ich przez autora;

▪ dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage mogą być przetwarzane

przez czas dostępności tych danych w serwisie dostawcy portalu społecznościowego na
zasadach określonych przez dostawcę;



▪ W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia

postanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych
obyczajów, postępowania w celu dochodzenia oraz obrony roszczeń, dane mogą być
przetwarzane do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu
przedawnienia tych roszczeń, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 kodeksu
cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem termin ten może być
dłuższy.

O ile to niezbędne, w ograniczonym zakresie dostęp do danych mogą mieć podmioty, z którymi
współpracujemy, wyłącznie jednak na podstawie udokumentowanego polecenia i ustalonych zasad,
np. naszym pracownikom i współpracownikom, podmiotom obsługującym nasze systemy
teleinformatyczne a także umocowanym podmiotom na podstawie przepisów prawa, np. Policji. Z
uwagi na specyfikę działania fanpage’ów, dane mogą zostać udostępnione również dostawcy
danego serwisu społecznościowego na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych
określonych przez konkretnego dostawcę.  

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dalej jako EOG,
z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach konkretnych serwisów.
Jednakże, dostawcy serwisów społecznościowych mogą przekazywać te dane poza teren EOG na
zasadach określonych w ich politykach prywatności, co może wiązać się z ryzykiem dla obsługi
przysługujących Ci praw i wolności na obszarze USA, dlatego zalecamy zapoznanie się z ich politykami
prywatności, do których linki udostępniamy powyżej.

Przysługuje Ci prawo do informacji w zakresie operacji przetwarzania danych ich dotyczących oraz
dostępu do nich, a także sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, złożenia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych, na zasadach określonych
w RODO.

Jeśli masz wątpliwości, co do przestrzegania ochrony danych osobowych z naszej strony,
przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), a także skorzystania z ochrony prawnej przed właściwym sądem, jeżeli dane
osobowe przetwarzane są nieprawidłowo.

W sprawie swoich danych osobowych możesz kontaktować się pod adresem rodo@selsey.pl .

Zmiany

Niniejsza klauzula może ulec zmianie lecz jej zapisy nie będą naruszać podstawowych zasad
zachowania prywatności oraz zasad bezpieczeństwa danych Użytkowników.

mailto:rodo@selsey.pl

