
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Informacja o treści przepisów dot. ochrony danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) (dalej RODO) – zarząd 

Spółki informuję: 

1 TALEX S.A.( z siedzibą przy ul. Karpia 27d, 61-619 Poznań́) wraz z Meta Platforms 

Ireland Limited (właściciel marki Facebook) są współadministratorami przetwarzanych 

danych osobowych. 

2 Talex S.A. wyznaczył Inspektora ochrony danych (Bartłomiej Nowak), z którym można 

kontaktować́ się̨ we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych przesyłając 

wiadomość́ na adres iod@talex.pl lub pisemnie na adres pocztowy administratora 

wskazany w punkcie powyżej. 

3 Rodzaje mediów społecznościowych 

3.a Facebook - Fanpage TALEX S.A., https://www.facebook.com/Talex-SA-

169174716475001 jest dostępny w ramach serwisu Facebook, którego dostawcą 

jest Meta Platforms Ireland Limited (właściciel marki Facebook). Zasady 

wykorzystania Twoich danych osobowych w serwisie Facebook, Messenger i 

innych produktów i funkcji oferowanych przez Meta Platforms Ireland Limited 

znajdziesz w Polityce prywatności serwisu Facebook dostępnej na stronie: 

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

3.b Linkedin - Fanpage TALEX S.A., https://www.linkedin.com/company/talexsa 

jest dostępny w ramach serwisu LinkedIn. Zasady wykorzystania Państwa 

danych osobowych przez dostawcę serwisu LinkedIn znajdziecie Państwo na 

stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . 

4 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacjami wskazanymi w 

poniższej tabeli: 

Cel przetwarzania Czas przetwarzania 

prowadzenia fanpage'y na portalach 

społecznościowych Facebook, LinkedIn, na 

warunkach oraz na zasadach określonych przez  

administratorów tych serwisów i zgodnie z 

obowiązującymi w tych serwisach regulaminami, 

oraz informowania za ich pomocą o naszej 

aktywności i działalności, promowaniu różnych 

wydarzeń, które organizujemy, promocji, budowaniu 

i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w 

celu komunikacji za  pośrednictwem dostępnych 

funkcjonalności tych serwisów, takich jak 

- przez okres, który jest niezbędny do 

ochrony naszych interesów jako 

administratora danych, 

- dane przetwarzane na podstawie zgody 

będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, 

- w celu prowadzenia marketingu 

bezpośredniego do czasu, aż zgłoszą 

Państwo sprzeciw względem ich 

przetwarzania we wskazanym celu lub gdy 

ustalimy, że dane uległy dezaktualizacji, 

- dane statystyczne dotyczące osób 

odwiedzających fanpage'a dostępne za 

http://www.sl.gofin.pl/rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-2016679,h8ehtpsy6,1.html
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne 

wiadomości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f.) RODO); 

pomocą funkcji dostępnych w danym 

serwisie społecznościowym będą 

przetwarzane przez czas dostępności tych 

danych w serwisie, zgodnie z 

obowiązującymi w tym serwisie zasadami; 

- w odniesieniu do pozostałych celów 

opartych na naszym uzasadnionym interesie 

przez okres ważności tych celów albo do 

czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw. 

statystycznych oraz reklamowych realizowanych za 

pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez 

aplikacje poszczególnych serwisów 

społecznościowych. Działania te są realizowane na 

podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 

w celu zapewnienia ciągłości komunikacji oraz 

rozpatrywanie zapytań i reklamacji produktów i 

usług Administratora, a także realizowania 

marketingu własnego oraz dbania o wizerunek 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit f.) RODO); 

- przez okres, który jest niezbędny do 

ochrony naszych interesów jako 

administratora danych, 

- dane przetwarzane na podstawie zgody 

będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, 

- w celu prowadzenia marketingu 

bezpośredniego do czasu, aż zgłoszą 

Państwo sprzeciw względem ich 

przetwarzania we wskazanym celu lub gdy 

ustalimy, że dane uległy dezaktualizacji, 

- dane statystyczne dotyczące osób 

odwiedzających fanpage'a dostępne za 

pomocą funkcji dostępnych w danym 

serwisie społecznościowym będą 

przetwarzane przez czas dostępności tych 

danych w serwisie, zgodnie z 

obowiązującymi w tym serwisie zasadami; 

- w odniesieniu do pozostałych celów 

opartych na naszym uzasadnionym interesie 

przez okres ważności tych celów albo do 

czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw. 

podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy 

z uwagi na Twoje zainteresowanie 

produktami/usługami Talex S.A. 

- dane zgromadzone w wiadomościach 

prywatnych - przez czas niezbędny do 

udzielania odpowiedzi na pytania 

lub do momentu zakończenia współpracy. 

 

w przypadku, gdyby przetwarzanie Twoich danych 

osobowych miało nastąpić w innym celu niż 

wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie 

po uprzednim uzyskaniu Twojej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w 

celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 

1 lit. a) RODO). 

- do momentu ustania celu, dla którego dane 

zostały zebrane lub do momentu wycofania 

zgody. 



 

5 W uzasadnionych przypadkach i w ograniczonym zakresie niezbędnym do danego celu 

przetwarzania odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być 

5.a upoważnieni pracownicy i współpracownicy Talex S.A. 

5.b  partnerzy biznesowi, technologiczni, logistyczni i organizacyjni Talex S.A.  

5.c podmioty współpracujące z Talex S.A., w szczególności dostawcy systemów 

informatycznych i usług IT oraz dostawcy usług zaopatrujący Talex S.A. w 

rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające 

Talex S.A. prowadzenie działalności gospodarczej, w tym naszych serwisów i 

świadczonych za ich pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności 

dostawcom oprogramowania komputerowego do prowadzenia naszych 

serwisów, podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu 

obsługi klienta i wsparcia IT dla fanpage`y), wybranym przewoźnikom lub 

pośrednikom realizującym przesyłki na nasze zlecenie, dostawcom systemu 

ankiet opiniujących, dostawcom usług prawnych i doradczych zapewniających 

Talex S.A. wsparcie prawne lub doradcze (w szczególności kancelariom 

prawnym), dostawcom wtyczek społecznościowych, skryptów oraz narzędzi 

umożliwiających integrację strony serwisu i świadczonych za jego 

pośrednictwem usług z usługami elektronicznymi zewnętrznych portali 

społecznościowych – na zasadzie zleconych usług, przy czym takie podmioty 

przetwarzają dane osobowe zgodnie z zawartymi umowami powierzenia 

przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Talex 

S.A., 

5.d właścicielowi portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram, tj. Meta 

Platforms Ireland Limited., na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących 

danych określonych przez Meta Platforms Ireland Limited dostępnych pod 

adresem https://www.facebook.com/about/privacy; właścicielowi portalu 

społecznościowego LinkedIn na niepodlegających zmianie zasadach 

dotyczących danych określonych przez LinkedIn dostępnych pod adresem 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;; 

6 Dane osobowe mogą̨ być́ przekazywane poza obszar EOG i udostępniane organizacjom 

międzynarodowym. W przypadku, gdy Talex S.A.  przekazie dane poza obszar EOG, 

do kraju, który nie został uznany przez Komisje Europejską za zapewniający 

odpowiedni stopień́ ochrony danych osobowych, przekazanie danych osobowych 

odbywa się̨ na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję 

Europejską, przez co podlegają̨ odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony 

prywatności oraz praw i wolności osób, których dotyczą̨.  

7 Przysługuje Tobie prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, usunięcia, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wycofania zgody oraz 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

8 W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym do profilowania.  



9  Twoje dane osobowe są̨ przetwarzane na zasadzie dobrowolności ich podania, jednak 

konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’y 

TALEX S.A. lub komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych 

serwisów.  


