
 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na naszym 

fanpage (Profilu) prowadzonym w ramach 

serwisu Facebook 
 

Informacje dotyczące przetwarzania danych na naszym fanpage (Profilu) 
(https://www.facebook.com/mazowieckiszpitalbrodnowski/?rf=20463727288491) 

w serwisie Facebook 
 

Szanowni Państwo, dokładamy wszelkich starań, aby w jak najbardziej przejrzysty sposób 
informować Państwa o tym w jaki sposób są przetwarzane Państwa dane osobowe, dlatego w 
niniejszym dokumencie chcemy Państwu przedstawić kluczowe informacje dotyczące przetwarzania 
Państwa danych osobowych w ramach naszego Profilu prowadzonego w serwisie Facebook.  
 
Informacje o fanpage 
Administratorem Fanpage prowadzonego w ramach serwisu Facebook pod adresem: 
(https://www.facebook.com/mazowieckiszpitalbrodnowski/?rf=20463727288491).  
jest Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z o.o. (zwany dalej również „Szpitalem”). 
ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa 
tel. 22 326-55-00, fax 22 326-58-99 
NIP 524-26-88-913   REGON 141983460 
Z Administratorem można skontaktować się pisząc pod wskazany wyżej adres lub przesyłając 
wiadomość e-mail na adres sekretariat@brodnowski.pl 
 
 
Prowadzony przez nas fanpage służy jedynie do informowania Państwa o działalności naszego 
Szpitala np. umieszczenia informacji o wydarzeniach w Szpitalu, profilaktyce,  planowanych 
remontach, utrudnieniach z tym związanych, szczepieniach itd.  
 
Wskazane informacje udostępniamy również na naszej stronie internetowej dostępnej pod: 
http://brodnowski.pl/ 
 
 
Jako Szpital i administrator Profilu nie dążymy do tego by pozyskiwać dane osobowe o osobach 
odwiedzających nasz Profil, dlatego nie są zobowiązani Państwo do podawania żadnych danych.  
 
Informacje o Inspektorze Ochrony Danych (IOD) 
 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z IOD można skontaktować poprzez adres e-mail: 
IOD@brodnowski.pl 
  
Informacje o tym jakie dane i w jakich celach są przetwarzane 
 
Szanowni Państwo, prosimy by odwiedzając nasz Profil pamiętać o tym, że Serwis Facebook 
niezależnie od tego, czy jest Pani/Pan zalogowana/ zalogowany w serwisie przetwarza Pani/Pana  
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dane osobowe – tak aby móc Pani/Panu dostarczać np. reklamy – dzieje się tak również w przypadku, 
gdy odwiedzają Państwo nasz fanpage.   
 
Jeżeli odwiedzając nasz Profil kliknęła Pani/kliknął Pan w ikonkę „lubię to” lub skomentowała/ 
skomentował dodany przez nas post – wskazane informacje będą widoczne dla wszystkich osób, co 
oznacza że będą przetwarzane przez Serwis Facebook (informacje dotyczące prywatności w ramach 
serwisu Facebook są dostępne pod: https://www.facebook.com/privacy/explanation).  
 
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. (czyli administrator Fanpage) – a dokładnie 
nasi pracownicy administrujący Profilem również zobaczą Pani/Pana reakcje oraz komentarz – co 
umożliwi nam np. napisanie do Pani/Pana (przez komunikator umieszczony w ramach Serwisu 
Facebook), odpowiedź w komentarzu oraz zobaczenie Pani/Pana profilu (dotyczy to tylko informacji, 
które są przez Panią/Pana upublicznione).  
 
W przypadku, gdy są Państwo zalogowani i odwiedzają nasz profil (fanpage) Serwis Facebook 
automatycznie zbiera informacje na temat Państwa wizyt i nam – jako administratorowi Profilu 
przekazuje informacje dotyczące aktywności osób (są to ogólne informacje takie jak: ilość reakcji, 
polubień, wiek, płeć, lokalizacja).  
 
Jeżeli prowadzi Pani/Pan z nami korespondencje używając narzędzia do komunikacji 
udostępnionego w ramach Serwisu Facebook np. zadaje nam Pani/Pan pytanie – będziemy 
przetwarzać udostępnione nam przez Panią/Pana informacje. Pani/Pana dane w tym celu będą przez 
nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie lub 
też obronę przed roszczeniami lub umożliwienie nam dochodzenia lub ustalenia roszczeń – co 
oznacza, że w takim przypadku przetwarzamy Pani/Pana dane realizując nasze prawnie uzasadnione 
interesy, czyli przetwarzanie Pani/Pana danych w takim przypadku odbywa się na podstawie  art. 6 
ust. 1 lit. f RODO. Dane służące do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami 
będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu 
cywilnego lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 
 
Korzystając z Serwisu prosimy pamiętać, że Serwis Facebook przetwarza również informacje 
zawarte w plikach Cookies (tzw. „ciasteczkach”) - informacje dotyczące przetwarzania plików 
Cookies w ramach Serwisu Facebook są dostępne pod: https://www.facebook.com/policies/cookies  
 

Informacje o przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana 
danych 
 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo uzyskania kopii 
danych,  prawo do sprostowania lub aktualizacji danych osobowych, prawo do usunięcia danych 
(tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do przeniesienia danych, prawo do ograniczenia 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych.   
Wskazane żądania mogą być wnoszone do Szpitala na adres e-mail sekretariat@brodnowski.pl, a 
także bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres: IOD@brodnowski.pl  
Korzystanie ze wskazanych uprawnień może zostać ograniczone lub wyłączone wyłącznie na mocy 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, do których stosowania jest zobowiązany 
Administrator.    
W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Szpital Pani/Pana danych narusza 
przepisy prawa (dotyczące ochrony danych osobowych), ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi  
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do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu  Ochrony Danych 
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 
 
Jednocześnie przypominamy, że w/w uprawnienia dotyczą wyłącznie sytuacji, gdy to  
My – jako Szpital- Administrator Fanpage ponosimy odpowiedzialność za przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych – dlatego prosimy o uważane przeczytanie informacji 
dotyczących współadministrowania danymi w ramach Serwisu Facebook.  
 
W przypadku, gdy mają Państwo wątpliwości zachęcamy również do kontaktu z naszym Inspektorem 
Ochrony Danych (adres e-mail: IOD@brodnowski.pl). 
 
Informacja o współadministrowaniu danych  
 

W związku z prowadzeniem naszego fanpage w Serwisie Facebook wraz z Facebook Ireland Ltd. (4 
GRAND CANAL SQUARE , GRAND CANAL HARBOUR , D2 Dublin IRELAND) informujemy, że jesteśmy 
- jako administrator naszego Profilu współadministratorami Pani/Pana danych osobowych.  
 
Współadministrujemy Pani/Pana danymi w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
do celów statystycznych oraz do celów prowadzenia z Panią/Panem korespondencji.  
 
Informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są 
dostępne pod:  
 
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 

 
Odpowiedzialność Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. 

oraz odpowiedzialność Facebook dotycząca współadministracji danymi osobowymi: 
 
Odpowiedzialność Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. w ramach 
współadministrowania danymi: 
 

 posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych do umieszczenia ich na fanpage  
 posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych w celu prowadzenia korespondencji  
 posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk  
 zrealizowanie obowiązków informacyjnych wynikających z ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych wobec osób, których dane przetwarzamy  
 

Odpowiedzialność Facebook dotycząca współadministrowania danymi: 
 

 posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony oraz 
w celu przetwarzania informacji zawartych w plikach Cookies 

 zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą 
 zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa danych użytkowników Serwisu Facebook 
 zgłaszanie naruszeń do właściwego organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których 

dotyczyło naruszenie jeżeli skutkuje ono wysokim prawdopodobieństwem naruszenia praw 
lub wolności osoby dotkniętej naruszeniem 
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Zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Facebook są dostępne pod:  
https://www.facebook.com/privacy/explanation 
 
 
Pliki Cookies w ramach Serwisu Facebook  
 

Serwis Facebook wykorzystuje pliki Cookies, informacje dotyczące plików Cookies znajdują się pod: 
https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
 

Przekazywanie danych do państw trzecich przez Facebook 
 
Szanowni Państwo informujemy, że informacje kontrolowane przez Facebook Ireland zostaną 
przekazane do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów poza Polską, lub też mogą być w nich 
przechowywane lub przetwarzane do celów opisanych w zasadach Facebook. Jako Szpital  
i administrator Fanpage nie mamy wpływu na to w jaki sposób i komu Facebook przekazuje Państwa 
dane osobowe.  
Informacje dotyczące przekazywania przez Facebook danych do państw trzecich są dostępne pod: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation 
[zakładka: W jaki sposób obsługujemy i przesyłamy dane w ramach naszych globalnych 
usług?] 
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