
POLITYKA PRYWATNOŚCI  

- na potrzeby profilu Kancelarii Kwaterska i Partnerzy na portalu społecznościowym Facebook - 

Szanowni Państwo,  

prowadzenie fanpage’a naszej Kancelarii na portalu Facebook (dalej jako: „Profil”) łączy się z przetwarzaniem Państwa 

danych osobowych, które obejmują wszelkie informacje, jakimi dzielą się Państwo z nami podczas korzystania z naszego 

Profilu, w tym dane udostępnione nam za pośrednictwem Facebooka w zależności od wybranych przez Państwa 

ustawień prywatności (wizerunek znajdujący się na zdjęciu profilowym oraz innych zdjęciach widocznych dla każdego 

użytkownika, dane przekazane w ramach rozmowy na Messengerze,  wszystkie inne informacje dostępne publicznie w 

ramach Twojego profilu na Facebooku, dane statystyczne dotyczące aktywności na profilu). 

 

W związku z tym przedstawiamy informacje dotyczące ich przetwarzania: 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Kwaterska i Partnerzy z siedzibą w Warszawie, 

ul. Chocimska 35 lok. 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000766213, NIP: 

5213852327. 

 

Niezależnie od powyższego, z uwagi, na korzystanie z Facebooka Administratorem Państwa danych jest także Facebook 

Ireland Ltd. Informacje o tym, jak Facebook Ireland Ltd. przetwarza dane znajdują się na stronie 

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

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 

Można się z nami skontaktować: 

1) telefonicznie: (22) 1211137 lub (22) 1150323; 

2) pod adresem e-mail: biuro@kancelaria-kwaterska.pl; 

3) w siedzibie Kancelarii pod adresem: ul. Chocimska 35 lok. 25 Warszawa. 

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH 

Dane osobowe będziemy przetwarzać, w następujących celach: 

1) zarządzania naszym Profilem; 

2) udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości za pośrednictwem Messengera; prowadzenia dyskusji w ramach 

komentarzy pod naszymi postami; 

3) informowania o naszych działaniach za pomocą postów, które umieszczamy na naszym Profilu, zgodnie z art. 31-

35 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego; 

4) statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlaniu naszych 

postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących: 

a) dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na 

podstawie obserwacji przez Facebook Państwa zachowań na naszym Profilu: 

b) razem z Facebook Ireland Ltd. pełnimy funkcję współadministratorów danych przetwarzanych na potrzeby 

statystyk. Uzgodnienia między współadministratorami, znajdują się na stronie: 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Według nich, Facebook przejął 

podstawową odpowiedzialność zgodnie z RODO za przetwarzanie danych na potrzeby statystyk oraz za 

wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań w ramach RODO. 
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PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes 

polegający na obsłudze naszego Profilu, informowaniu o naszych działaniach, kontakcie z Państwem poprzez 

wiadomości prywatne lub odpowiedzi na komentarze oraz analiza danych statystycznych związanych z Profilem. 

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH 

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne. Z uwagi na specyfikę Facebooka 

umieszczane przez Państwa publicznie treści na naszym Profilu będą dostępne dla innych użytkowników Facebooka 

oraz będą publikowane z wykorzystaniem Państwa danych profilowych (np. imienia, nazwiska, zdjęcia). 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:  

1) niezbędny do rozwiązania przedstawionej przez Państwa sprawy lub udzielenia odpowiedzi na zapytania, które 

zostały zgłoszone za pośrednictwem Facebooka. W zależności od rodzaju rozwiązywanej sprawy, możemy 

przetwarzać Państwa dane przez dalszy czas niezbędny do wykazania, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas 

przedawnienia roszczeń z niej wynikających; 

2) funkcjonowania naszego Profilu lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, co może nastąpić poprzez 

odznaczenie opcji „Lubię to”/„Obserwuj”, usunięcie komentarza lub w innym sposób przewidziany w ramach 

platformy Facebook lub poprzez skontaktowanie się z nami. 

Przypominamy, że zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczony jest nasz Profil ustala 

podmiot zarządzający tym portalem, tj. Facebook na zasadach wynikających ze swojego regulaminu i polityki 

prywatności. Dlatego nie jesteśmy w stanie usunąć Państwa danych z Facebooka i nie mamy wpływu na okres 

przechowywania Państwa danych przez Facebooka. 

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA 

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania przez Administratora ww. celów. W 

każdym czasie mogą Państwo usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub 

zrezygnować z posiadania konta na Facebooku. 

 

ZABEZPIECZENIA DANYCH 

Wszystkie dane osobowe, które zbieramy na naszym Profilu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO. 

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiedni poziom ochrony przetwarzanych danych 

osobowych, zapobiegający pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych 

przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Profilu.  

 

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak Serwery 

Facebooka mogą znajdować się w Stanach Zjednoczonych, na co nie mamy wpływu. W przypadku przesyłania danych 

osobowych poza UE lub EOG Facebook stosuje odpowiednie zabezpieczenia, w szczególności poprzez zastosowanie 

Standardowych Klauzul Umownych UE. W takich przypadkach mogą Państwo zażądać kopii tych odpowiednich 

zabezpieczeń. Wszelkie informacje o zasadach przetwarzania danych przez Facebook znajdują się w polityce 

prywatności na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation. 
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