
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY SOCIAL MEDIA 

 

Administratorem Twoich danych osobowych, w związku z obserwowaniem i Twoją aktywnością na 

naszym profilu społecznościowym, jest Azagroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-681) 

przy Al. Wyścigowej 6.  

We wszystkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz się skontaktować 

z naszym Inspektorem Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem e-mail: 

iod@azagroup.eu 

Twoje dane, które przekazujesz nam dobrowolnie, przetwarzamy w związku z prowadzeniem profilu 

oraz w celu informowania Cię o naszej aktywności, ofercie, promowania wydarzeń, które organizujemy 

oraz w celu komunikacji z Tobą za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (komentarze, chat, 

wiadomości). Dane możemy również przetwarzać za pomocą plików cookies, w szczególności w celu 

prowadzenia analityki oraz statystyk, dzięki temu możemy stale ulepszać nasz profil i dostosowywać 

jego działanie do preferencji użytkowników. Możemy również wykorzystywać Twoje dane logowania, 

takie jak imię, nazwisko, adres email w sytuacji kiedy zdecydujesz się założyć konto wykorzystując 

swój login z social mediów. 

Pamiętaj, że podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie 

określonych danych osobowych może być konieczne, abyśmy mogli udzielić Ci odpowiedzi w sprawie, 

w której się z nami będziesz kontaktował. 

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego 

uzasadnionego interesu, jakim w tym wypadku jest marketing bezpośredni naszych produktów lub 

usług oraz art. 6 ust. 1 lit a (zgoda wyrażona poprzez polubienie naszego fanpage). 

W związku z korzystaniem przez nas z social mediów, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane 

właścicielom portali: m.in. Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, a także obsługującym nas 

agencjom marketingowym.  

Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku 

z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG Administrator zadbał, aby dostawcy 

dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Podstawą transferu we wszystkich 

przypadkach jest odpowiednie zabezpieczenie danych poprzez wykorzystanie zabezpieczeń 

wymaganych przez Administratora oraz zastosowanie standardowych klauzul umownych. 

Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w 

na adres email Inspektora Ochrony Danych: iod@azagroup.eu 

Może zaistnieć również konieczność, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji 

właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe innym podmiotom, czy to 

publicznym czy prywatnym. Niemniej zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia 

danych osobowych analizowany jest wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobom lub podmiotom 

nieuprawnionym. 

Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, 

jednakże nie dłużej niż przez okres kiedy nas obserwujesz. 

Masz prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia 

przetwarzania. W dowolnej chwili możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich 



danych dla celów marketingowych lub związanych z Twoją szczególną sytuacją. W przypadku kiedy 

uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem możesz także 

złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


