
 

1 | S t r o n a  
 

  

    Mercedes-Benz Witman | Aleja Grunwaldzka 493 | 80-309 Gdańsk       

Zasady ochrony prywatności danych osobowych gromadzonych w związku z działaniem fanpage WITMAN 

MERCEDES w serwisie społecznościowym Facebook. 

 

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować ? Administratorem Państwa 

danych osobowych będzie:  

Witman Spółka z o.o. – ul. Aleja Grunwaldzka 493, 80-309 Gdańsk (dalej: Witman) jako operator fanpage WITMAN 

MERCEDES w serwisie społecznościowym Facebook. 

oraz 

Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland, dalej „FB”, 

jako operator serwisu społecznościowego Facebook. 

Współpraca pomiędzy Witman a FB odbywa się zgodne z zasadami określonymi w Regulaminie 

(https://www.facebook.com/legal/terms). 

 

Dlaczego, po co i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe ? 

Witman przetwarza dane osobowe: 

• w celu prowadzenia fanpage pod nazwą WITMAN MERCEDES na portalu społecznościowym Facebook, 

na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook i informowania za jego pomocą o naszej 

aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów oraz usług, 

budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem 

dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie 

uzasadniony interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO); 

• w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage, 

co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

• w celu podjęcia działań zmierzających do  zawarcia umowy z uwagi na Państwa zainteresowanie naszymi 

usługami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO); 

Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu 

określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit a) RODO). 

FB przetwarza dane osobowe w celach wskazanych w polityce prywatności, która dostępna jest pod adresem: 

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

 

Komu możemy przekazywać dane ? 

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:  

1. Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa; 

2. Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych 

podpisanych z nami przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora; 

3. Właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących 

danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy. 

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. 

Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook deklaruje, wykorzystywanie typowych klauzul umownych zatwierdzone 

przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień 

ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów – więcej: https://www.facebook.com/privacy/explanation. 
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Jak długo będą przechowywane Państwa dane ? 

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:  

1. Informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane 

na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy;  

2. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one 

dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;  

3. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji 

Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych 

regulaminem Facebooka; 

4. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, 

5. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane 

do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, 

6. Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook 

Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata. 

 

Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione ? 

Mają Państwo prawo: 

• żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich 

usunięcia; 

• do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, 

jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

• żądać przeniesienia dostarczonych Witman przez Państwo danych przetwarzanych w celu zawarcia 

i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od 

Witman Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 

odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania ich innemu administratorowi danych, o ile jest to 

technicznie możliwe; 

• wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO. 

Ponadto mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych: 

• z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Witman przetwarza dane do celów wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO); 

• w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych 

w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO). 

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową lub list przesłany pocztą 

tradycyjną lub osobiście w naszej siedzibie. Powołaliśmy inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo 

skontaktować kierując korespondencję pod adresem Aleja Grunwaldzka 493, 80-309 Gdańsk z dopiskiem 

„Inspektor ochrony danych” oraz e-mailowo pod adresem: ochronadanych@witman.mercedes-benz.pl.   

 

Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć dane ? 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości 

przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy. 
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W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania ? 

Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym profilowaniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


