
Klauzula dla osób wyrażających opinię, prowadzących korespondencję za pomocą portali 

społecznościowych 
 

Korzystając z naszego profilu na portalu społecznościowym (Facebook) poprzez wyrażanie opinii, 

wysłanie do nas wiadomości i inne formy aktywności, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych.   

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z 

27.4.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (RODO) informujemy, iż:   

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest p. Mateusz Nierenberg prowadzący 

działalność gospodarczą pod nazwą YOUR STYLE Mateusz Nierenberg w Opolu(45-315) przy 

ul. Głogowskiej 39 (NIP: 7542872071, REGON: 160148750) (dalej jako „ADO”). 

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy o 

kontakt pod adresem email: rodo@krolestwodzieci.pl   

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach prowadzenia konta na portalu 

społecznościowym na podstawie wyrażonej zgody, bazując na podstawie prawnej – art.6. 

ust.1.lit.a RODO.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie zajmującej się prowadzeniem naszych 

kont na portalach społecznościowych oraz stron internetowych, zajmującej się realizacją 

kampanii reklamowych w mediach społecznościowych. Ponadto administrator udostępnia 

dane właścicielowi portalu Facebook na zasadach określonych przez Facebook dostępnych 

pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy oraz osobom, które odwiedzają nasz 

fanpage. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej w 

związku z transferem danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych 

przez Facebook standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską 

lub decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w 

odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod 

adresem: https://www.facebook.com/about/privacy. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.   

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody 

w dowolnym czasie.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.   

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy prawa.   

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą 

podejmowane zautomatyzowane decyzje. 

 

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

