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Polityka prywatności na stronę https://www.schronisko.wloclawek.eu/ 
Wersja 25.03.2022 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 
INFORMACJE OGÓLNE  
 
Dziękujemy Paostwu za zainteresowanie naszymi działaniami i usługami. Poniżej przedstawiamy 
informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych podczas korzystania ze strony internetowej 
https://www.schronisko.wloclawek.eu/ 
 
Pragniemy zapewnid, że przetwarzanie Paostwa danych osobowych  odbywa się zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r  w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej  RODO), ustawy o ochronie 
danych osobowych oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym prawa 
telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  
 
Niniejsza polityka prywatności zawiera również elementy ogólnej klauzuli informacyjnej, w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych. 
 
ADMINISTRATOR DANYCH  
 
Administratorem Paostwa danych osobowych zbieranych przez naszą 
witrynęhttps://www.schronisko.wloclawek.eu/jest Schronisko dla Zwierząt we Włocławku, z 
siedzibą we Włocławku: 87-800 Włocławek, ul. Przemysłowa 16, reprezentowane przez 
Dyrektora(dalej Administrator, ADO lub Schronisko). Kontakt z Administratorem: tel. (54) 233 20 21. 
 
Schronisko dla zwierząt jest jednostką organizacyjną gminy miasta Włocławek, powołane zostało 
uchwałą RM Włocławek. 
 
We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych, mogą się Paostwo z nami skontaktowad w 
następujący sposób: 

 listownie na adres:  87-800 Włocławek, ul. Przemysłowa 16 
 przez email: schronisko-wloclawek@o2.pl 
 telefonicznie: (0-54) 233-20-21 

 
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
w ramach działania naszego Schroniska, a także przysługujących Pani/Panu uprawnieo, może się 
Pani/Pan skontaktowad się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Tę funkcję pełni Paweł 
Modrzejewski. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: inspektor@kiodo.pl 
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OGÓLNE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH  
 
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,  
w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 
1) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,  
2) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w 

sposób niezgodny z tymi celami,  
3) adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,  
4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, 
5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres 

nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,  
6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeostwo danych osobowych, w tym 

ochronę przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą,  
zniszczeniem lub uszkodzeniem.  

 
POCHODZENIE I ZAKRES DANYCH ORAZ SPOSOBY ICH PRZETWARZANIA  
 
Co do zasady Paostwa dane otrzymujemy bezpośrednio od Paostwa.   
 
Jeśli wyrażą Paostwo zainetersowanie naszymi usługami, w celach kontaktowych będziemy 
przetwarzad Paostwa podstawowe dane identyfikacyjne, czyli imię i nazwisko oraz nr telefonu i /lub 
adres email oraz inne dane przekazane nam wrozmowie telefonicznej, korespondencji mailowej lub 
osobiście.  
 
Podczas korzystania z naszej strony internetowej zbieramy określone informacje poprzez tzw. 
ciasteczka. Więcej wyjaśnieo znajdą Paostwo w punkcie „PLIKI COOKIES“. 
 
Może sie zdarzyd, że Paostwa dane pozyskujemy od Paostwa pracodawców, są to zwykle dane w 
postaci imienia, nazwiska, stanowiska, adresu email i telefonu. Ddzieje się tak, gdy są Paostwo podani 
jako osoba kontaktowa do realizaci danej umowy. 
 
Zdarza się, że w związku z prowadzoną przez Schronisko działalnością -  wyrażają Paostwo zgody w 
imieniu osoby małoletniej. 
 
 
CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH  
 
Dane osób odwiedzających naszą witrynę będziemy przetwarzad w celu: 

a) odpowiedzi na przesłane poprzez email zapytanie, gdzie podstawą przetwarzania jest nasz 
uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz/lub niezbędnośd przetwarzania danych do 
podjęcia działao na Paostwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
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b) innych celach, w tym marketingowych, o których informujemy szczegółowo w punkcie „PLIKI 
COOKIES“, gdzie podstawą przetwarzania może byd Paostwa zgoda lub nasz uzadaniony 
interes (art 6 ust 1 lit a lub f RODO),   

c) zapewnienia sprawnej i zgodnej z prawem realizacji umowy, w przypadku, gdy jesteście 
Paostwo podani jako osoby do kontaktu/realizacji umowy, co jest  naszym uzasadnionym 
interesem (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit f RODO).  

d) wywiązania się z obowiązków prawnych, które na nas ciążą (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit 
c RODO),   

e) dochodzenia lub odpierania ewentualnych roszczeo, które mogą się pojawid w związku z 
prowadzoną przez nas działalnością, co stawni nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f 
RODO).  

 
Ponadto, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadao 
statutowych Schroniska polegających między innymi nazapewnieniu schronienia i opieki bezdomnym 
zwierzętom oraz zapewnieniu opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi, dbałości o ich stan zdrowia, 
edukacji humanitarnej społeczeostwa ze szczególnym naciskiem na dzieci i młodzież, 
przeprowadzania i promocji adopcji zwierząt ze schroniska, zgodnie z prowadzoną działalnością 
statutową.  

 
Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ww. przypadkach stanowią: 
a)  obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) m.in.:  
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt,  
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt,  
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
- uchwała nr 128/XIV/99 Rady Miasta Włocławka w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod 
nazwą "Schronisko dla zwierząt" we Włocławku, 
- uchwała Nr XXX / 45 / 2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017r. zmieniającą uchwałę w 
sprawie nadania statusu Schroniska dla Zwierząt we Włocławku oraz zmiany uchwały w sprawie 
utworzenia jednostki budżetowej pn:"Schronisko dla Zwierząt we Włocławku", 
- stosowne uchwały w sprawie programu opieki, 
- inne, 
b) zawarte umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO ), 
c) w wyjątkowych sytuacjach  udzielona zgoda, w zakresie i celu określonym w treści zgody ( art. 
6 ust 1 lit. a  RODO), np. w związku z udziałem w realizowanych przez administratora eventach, 
konkursach lub zgoda na przetwarzanie wizerunku, 
d) wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 
e) 6 ust. 1 lit. f RODO -  tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów administratora, np. ewentualna koniecznośd odpierania lub 
realizacji roszczeo cywilnoprawnych, a także stosowanie monitoringu wizyjnego. 
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Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę w imieniu osoby małoletniej, to jej dane osobowe przetwarzane są w ten 
sam sposób, zawsze w wyraźnie określonych celach, na określonej podstawie prawnej oraz z 
zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeostwa, a ich Administratorem jest ten sam podmiot 
(np. w przypadku wyrażenia zgody na udział dziecka w przedsięwzięciach realizowanych przez 
Schronisko). 
 
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH  
 
W zakresie, w jakim przetwarzanie Paostwa danych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy 
dotyczącej  skorzystania z naszychusług i w związku z nawiązaniem stosunków umownych,  podanie 
przez Paostwa danych jest warunkiem jej zawarcia. Koniecznośd podania danych wynika także 
z obowiązków ustawowych.  
 
W pozostałym zakresie, czyli, jeśli podanie danych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym 
oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy, skorzystania z naszych usług, podanie danych osobowych 
jest dobrowolne i odbywa się na podstawie udzielonej zgody. Dotyczy to np. zgody na działania 
marketingowe, w tym stosowanie plików cookies.  Ich niepodanie skutkowad będzie niemożliwością 
realizacji celu podanego w treści zgody. Na przykład zmiana ustaweo narzędzia do zarządzania 
ciasteczkami  lub ustawieo przeglądarki ograniczy działanie plików cookies.   
 
Podanie danych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa jest wymogiem ustawowym i stanowi 
warunek realizacji naszych zadao. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia 
umowy, świadczenia usług oraz wykonywania obowiązków, które na nas ciążą. 
 
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ  
 
Zgodnie z przepisami RODO, przysługuje Paostwu:   

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania od Administratora potwierdzenia, 
czy przetwarzane są dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz 
przekazania informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO; 

b) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, 
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 

c) prawo żądania usunięcia swoich danych; w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO;  
d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach wskazanych 

w art. 18 RODO, np. w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych; 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku 

przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes administratora, w tym zwłaszcza w 
przypadku stosowania marketingu bezpośredniego; 

f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych 
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  w przypadku uznania, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy w zakresie ich ochrony.  

 
W celu realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt na adres mailowy schronisko-wloclawek@o2.pl 

mailto:schronisko-wloclawek@o2.pl
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WYCOFANIE ZGODY  
 
W każdej chwili mogą Paostwo cofnąd każdą wyrażoną zgodę  na przetwarzaniem danych 
osobowych, przy czym odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodnośd z 
prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.  
 
 
W celu realizacji tego uprawnienia wystarczy wysład e-mail, zadzwonid lub przesład wiadomośd 
pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe Administratora.  
 
Wolę cofnięcia zgody można wyrazid w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do 
naszej wiadomości w sposób umożliwiający weryfikację Paostwa tożsamości.  
 
 
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH  
 
Paostwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów w związku 
z którymi zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. Okres ten może zostad przedłużony w przypadku dochodzenia 
roszczeo lub obrony przed roszeniami przez Administratora. 
 
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do ustania celu, 
na jaki zgoda została wyrażona lub do momentu jej wycofania.  
 
 
PROFILOWANIE  
 
Paostwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które 
wywoływałoby wobec Paostwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Paostwa wpływało, 
niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych 
stronach internetowych. Więcej informacji mogą Paostwo znaleźd w punkcie „PLIKI COOKIES“. 
 
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO ODBIORCÓW ORAZ KRAJÓW TRZECICH  
 
Odbiorcami Paostwa danych osobowych mogą byd w uzasadnionych okolicznościach, zgodnie z 
prawem  i zawsze w minimalnym, niezbędnym do realizacji określonego celu zakresie: 

 podmioty uprawnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa - tj. 
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa.  

 podmioty, świadczące określone usługi dla administratora (np. firmy hostingowe, dostawcy 
programów i aplikacji, inne firmy świadczące usługi z zakresu obsługi IT).  

 



 

str. 6 
 

Koordynatorem działao Schroniska jest Urząd Miasta Włocławek. Schronisko podczas realizacji 
swoich zadao współpracuje ze Strażą Miejską we Włocławku - w zakresie przyjmowania zgłoszeo o 
bezdomnych zwierzętach (odłowienia), innymi organizacjami społecznymi. Ponadto Schronisko 
współpracuje  z Powiatowym Lekarzem Weterynarii we Włocławku i Kujawsko-Pomorską Izbą 
Lekarsko- Weterynaryjną. Administrator obsługuje także urzędowy publikator teleinformatyczny-  BIP 
w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej (dot. danych z zakresu funkcjonowania 
jednostki, każda informacja o sprawach publicznych). Schronisko współpracuje z bazami zwierząt 
oznakowanych, w zakresie rejestracji, identyfikacji i czipowania. 

 
Co do zasady nie przekazujemy danych do paostw trzecich, informujemy jednak, że posiadamy profile 
na portalu społecznościowym Facebook, a stronahttps://www.schronisko.wloclawek.eu/zawiera 
wtyczkę do tej platformy. 
Klikając we wtyczkę, Użytkownik zostaje przeniesiony na odpowiednią platformę internetową, co 
może wiązad się z przekazaniem jego danych do administratora platformy.  
Dane te przetwarzane są w krajach trzecich w tym w USA na zasadach opisanych w politykach 
prywatności tego serwisu. Więcej informacji na ten temat a także linki do odpowiednich polityk 
prywatności znaleźd można w zakładce ,,Profile w mediach społecznościowych‘‘. 
 
 
PLIKI COOKIES  
 
Witryna https://www.schronisko.wloclawek.eu/używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe 
wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy 
przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy 
się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, 
który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.  
 
Przy pierwszej wizycie na stroniehttps://www.schronisko.wloclawek.eu/Użytkownik jest 
informowany o używaniu plików cookies przez administratora. Użytkownik może zaakceptowad 
stosowanie wszystkich plików cookies, klikając w pole „Zgadzam się” lub zarządzad nimi klikając w 
pole „Ustawienia cookies”.   
 
Gromadzone przez cookies informacje dotyczą między innymi adresu IP, typu wykorzystywanej 
przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o 
czasie, dacie i lokalizacji odwiedzającego.  
 
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej 
witryny, aby usprawniad funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową 
nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy, korzystając z narzędzia Google 
Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.  
 
Cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do 
jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwiają odpowiednie dopasowanie skierowanych 

https://www.schronisko.wloclawek.eu/
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do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantowad najwyższy standard wygody naszego 
serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz, w celu optymalizacji działao. 
 
Informacje zbierane przez cookies pozwalają także określid grupy docelowe odbiorców reklam, 
mierzą efektywnośd reklamy i pomagają określid najodpowiedniejszych odbiorców dla danej 
kampanii reklamowej. Dzięki tym mechanizmom każdy internauta może oglądad reklamy, które są 
zgodne z jego / jej zainteresowaniami, a jednocześnie nie musi oglądad nużących reklam.  
 
Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:  

a) „niezbędne” / ‘’podstawowe’’ pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w 
ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 
uwierzytelniania w ramach serwisu,  

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeostwa, np. wykorzystywane do wykrywania 
nadużyd w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,  

c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika 
ustawieo i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub 
regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. 
 

Szczegółowe rodzaje stosowanych plików cookies: 
 
Nazwa: fedops.logger.default Nadpisania 
używany do pomiaru stabilności/skuteczności 
Czas trwania: 1 rok 
 
Nazwa: XSRF-TOKEN 
Zapewnia pewnośd, że zabezpieczenia, zapobiegające fałszowaniu wyników między witrynami. Ten 
plik cookie jest przeznaczony dla bezpieczeostwa witryny i odwiedzających 
Czas trwania: Sesja 
 
Nazwa: hs 
Zapewnia pewnośd, że zabezpieczenia, zapobiegające fałszowaniu wyników między witrynami. Ten 
plik cookie jest przeznaczony dla bezpieczeostwa witryny i odwiedzających 
Czas trwania: Sesja 
 
Nazwa: ssr-caching 
Ten plik cookie jest przeznaczony do działania funkcji pamięci podręcznej. Witryna wykorzystuje 
pamięd podręczną, aby zoptymalizowad czas trwania internautów odwiedzającym witrynę. Pamięd 
pod ręką jest przechowywana w pamięci podstronego. 
Czas trwania: 1 dzieo 
 
Nazwa: bSession  
Używany do pomiaru efektywności systemu  
Czas trwania: 30 minut  
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Nazwa: svSession 
Używany w związku z logowaniem użytkownika 
Czas trwania  2 lata  
 
Nazwa: consent policy  
Używanu do parametrów banera plików cookie  
Czas trwania: 12 miesięcy 
 
Nazwa: wixCIDX / wix UIDX 
Używany do monitorowania/debugowania systemu  
Czas trwania: 3 miesiące 
 
Nazwa: static.parastorage.com 
To częśd sieci CDN Wix, (Content Delivery Network ) 
która umożliwia szybsze dostarczanie obrazów i treści  
 
Nazwa: bSession  
Używany do pomiaru efektywności systemu  
Czas trwania: 30 minut 
 
 
Standardowo większośd przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje 
zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwośd określenia warunków korzystania z plików Cookies 
za pomocą ustawieo własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo 
ograniczyd (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyd możliwośd zapisywania plików Cookies – w tym 
ostatnim wypadku jednak może to mied wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu. 
 
Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody 
na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody lub 
chęci jej wycofania należy odpowiednio zmienid ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie 
plików Cookies. 
 
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawieo dotyczących plików Cookies oraz ich 
samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale 
pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąd w dany link): 
w przeglądarce Chrome 
w przeglądarce Firefox 
w przeglądarce Internet Explorer 
w przeglądarce Opera 
w przeglądarce Safari 
w przeglądarce Microsoft Edge 
 
Każdy Użytkownik ma możliwośd w każdej chwili usunąd swoje dane z naszej bazy w Analytics 
Korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Każdy Użytkownik ma możliwośd w 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/edge-privacy-faq
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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każdej chwili zmienid ustawienia na Swoim koncie Google, by ograniczyd emisję reklam, które są mu 
wyświetlane https://myaccount.google.com/privacy#ads w sekcji Ustawienia reklam. 
 
PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH  
W ramach naszych działao marketingowych prowadzimy profile w mediach społecznościowych, 
takich jak Facebook, (którego właścicielem jest  Meta Platforms, Inc. ).  Za prowadzenie tego profilu 
(fanpage)  odpowiedzialnośd ponosi Schronisko dla Zwierząt we Włocławku, z siedzibą we 
Włocławku: 87-800 Włocławek, ul. Przemysłowa 16, na zasadach określonych poniżej.  
 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: 
inspektor@kiodo.pl. 
 
Na stronie https://www.schronisko.wloclawek.eu/umieszczona jest wtyczka do portalu Facebook. 
Informujemy, że poprzez kliknięcie w nią, Użytkownik zostanie przeniesiony na odpowiedni portal. 
Każdy kanał mediów społecznościowych ma własną politykę, dotyczącą sposobu przetwarzania i 
ochrony danych osobowych:  

 Platforma społecznościowa Facebook dostarczana jest przez Meta Platforms, Inc, adres 
siedziby  1 Hacker WayMenlo Park, California 94025, która w Europie działa poprzez Meta 
Platforms Ireland Limited. Zasady dotyczące przetwarzania danych przez ten portal można 
znaleźd pod linkiem https://www.facebook.com/policy.php/.  
 

Informujemy, że poprzez kliknięcie we wtyczkę  FB dane Użytkownika w postaci adresu IP oraz 
 identyfikatora  przeglądarki, zostają przekazane do właściciela  tego portalu. Zwracamy uwagę, że 
Schronisko dla Zwierząt we Włocławku, z siedzibą we Włocławku: 87-800 Włocławek, ul. 
Przemysłowa 16, nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych użytkowników 
fanpage’y przez Administratorów serwisu Facebook, w tym  w szczególności za dane osobowe 
zamieszczone na profilach Użytkowników.  
Schronisko nie ma dostępu do tych informacji, niemniej jednak prowadząc fanpage FB, Schronisko 
jest wraz z właścicielem FB współadministratorem danych i ponosi odpowiedzialnośd za te dane 
osobowe, które zostały zamieszczone na stronach Fanpage’y Schroniska lub przesłane do 
Schroniskaw związku z ich prowadzeniem.  Zapewniamy, że działanie naszych fanpage’y jest zgodne z 
wymogami, które są zawarte w regulaminach portali społecznościowych.  
Poprzez funkcjonowanie naszych fanpage’y zbieramy i przetwarzany następujące dane osobowe: 

 identyfikator Użytkownika portalu  (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick); 
 zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznad wizerunek 

Użytkownika); 
 inne zdjęcia (które również mogą przedstawiad wizerunek) wynikające z relacji fanpage- 

użytkownik, które otrzymujemy w wyniku podejmowanych przez Użytkownika aktywności 
na naszych profilach. Przekazywanie nam tych zdjęd jest całkowicie dobrowolne; 

 treśd komentarzy oraz treśd rozmowy prowadzonej przez aplikację tylu Messenger (w 
rozmowach tych Użytkownicy mogą podad nam swój adres e-mail, numer telefonu , 
otrzymujemy także opis, który Użytkownik zawiera w związku z okolicznościami naszej 
korespondencji). 

https://myaccount.google.com/privacy
https://www.schronisko.wloclawek.eu/
https://www.facebook.com/policy.php/
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Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Użytkownikami są przetwarzane tylko na potrzeby 
udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka koniecznośd. Aktywnośd Użytkowników związana z 
korzystaniem z naszych fanpage’y nie będzie archiwizowana poza serwisami , chyba, że będzie to 
konieczne w celach dowodowych. Przetwarzanie danych osobowych  na naszych fanpage’ach 
odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne: 

 art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli w oparciu o zgodę, którą Użytkownika wyraża kierując do nas 
zapytanie na profilu,  

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli w związku z zainteresowaniem naszymi produktami i usługami 
-  chęcią zawarcia z nami umowy,   

 art. 6 ust. 1 lit. e RODO czyli w oparciu o realizację zadania  w interesie publicznym. 
 
Informacje na temat Użytkowników, które posiadamy w wiadomościach będą przechowywane przez 
okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub do momentu zakooczenia 
współpracy, jeśli do takiej dojdzie, z uwzględnieniem przypadków dotyczących dochodzenia 
ewentualnych roszczeo.  W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez 
Użytkownika komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora 
lub administratora. Dane osobowe gromadzone przez Meta, tj. historia wpisów, historia aktywności 
w aplikacji Messenger, podlega retencji na zasadach określonych regulaminem odpowiednich portali.  
Na zasadach określonych w RODO każdy Użytkownik fanpage’a posiada następujące prawa w 
zakresie danych osobowych: 

 prawo dostępu do treści swoich danych, 
 prawo do uzyskania ich kopii(jeśli będzie istniała taka możliwośd), 
 prawo do ich sprostowania, 
 prawo do usunięcia, 
 prawo do ograniczenia przetwarzania, 
 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała odpowiednia podstawa i możliwośd), 
 prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku 

stwierdzenia naruszenia przez nas przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.  
 prawo do wycofania zgody na przetwarzanie, jeśli to ona była podstawą przetwarzania, 

przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośd z prawem przetwarzania, jakiego 
dokonano przed jej wycofaniem.  

W przypadku jakichkolwiek żądao w zakresie przetwarzania danych prosimy o kontakt na adres 
schronisko-wloclawek@o2.pl 
Nawiązanie jakichkolwiek relacji pomiędzy administratorem profilu (Schronisko) a Użytkownikiem 
portalu społecznościowego  jest w pełni dobrowolne.  
 
 
POSTANOWIENIA KOOCOWE  
 
 
Schronisko dla Zwierząt we Włocławku, z siedzibą we Włocławku: 87-800 Włocławek, ul. 
Przemysłowa 16 jako Administrator Paostwa danych osobowych dokłada wszelkich starao, aby 
stosowane środki fizyczne, techniczne i organizacyjne  zapewniały ochronę danych osobowych przed 

mailto:schronisko-wloclawek@o2.pl
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ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym 
ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.  
 
Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Schronisko poinformuje Klientów z 
wyprzedzeniem 7 dni, poprzez opublikowanie jego treści na stronie 
https://www.schronisko.wloclawek.eu/ 
 
Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierowad na adres: schronisko-
wloclawek@o2.pl 
 
Data ostatniej modyfikacji: 25.03.2022 r. 

https://www.schronisko.wloclawek.eu/
mailto:schronisko-wloclawek@o2.pl
mailto:schronisko-wloclawek@o2.pl

