
 

Klauzula informacyjna   
– klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania 

danych osobowych w związku z prowadzeniem 

fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook 

Wydanie 1 z dnia 27.05.2022  

 

Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań 

T. centrala + 48 61 849 12 00 

T. centrala informacja + 48 61 849 12 11 

F. +48 61 848 33 62 

 

 

PACJENT naszym priorytetem 

JAKOŚĆ naszym wyzwaniem 

 

www.skp.ump.edu.pl     

Strona 1 z 1  

SZANOWNI PAŃSTWO: 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO 

informuję, iż: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33,60-

572 Poznań, adres e-mail: szpital@skp.ump.edu.pl.    

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Państwa danych osobowych mogą 

się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem 

iodo@skp.ump.edu.pl.  

3. Państwa dane są przetwarzane w następujących celach:  

3.1. w celu umożliwienia Państwu aktywności na naszym profilu na portalu 

facebook.com,  

3.2. w celu prowadzenia tego profilu,  

3.3. w celu przedstawienia Państwu informacji dotyczących Szpitala i jego 

działalności nadchodzących wydarzeń oraz proponowanych przez UCK usług,  

3.4.  rekrutacji pracowników- możliwości wysłania aplikacji.  

Podstawą prawna dla wskazanych powyżej celów przetwarzania jest uzasadniony  

interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. W ramach prowadzenia fanpage’a Szpitala zbieramy i przetwarzany następujące 

rodzaje danych osobowych: identyfikator Facebook (imię i nazwisko, wizerunek- w 

przypadku udostępnienia przez Państwa zdjęcia w komentarzach) oraz dane osobowe 

zawarte w aplikacji rekrutacyjnej (imię i nazwisko, data urodzenia, dane teleadresowe, 

dane dot. wykształcenia i stażu pracy).  

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia danych. 

6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), 

gdy uznają Państwo, że Szpital przetwarza dane w sposób naruszający przepisy RODO. 

Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

kancelaria@uodo.gov.pl, tel. 22 531 03 00.  

7. Dostęp do Państwa danych, przetwarzanych w związku z prowadzeniem fanpage’a mają 

wyłącznie pracownicy i współpracownicy Szpitala. 

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji 

międzynarodowej oraz nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu. 
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