
 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STOCK W MEDIACH 

SPOŁECZNOŚCIOWYCH  

Stock Polska sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Spółdzielczej 6 („Stock”, „my”) jest administratorem 

danych osobowych, które udostępniasz poprzez wszelkie aktywności na profilu Stock w mediach 

społecznościowych („Profil”), w tym wejście na Profil, jego polubienie, dodawanie na nim postów, 

komentarzy czy też inne interakcje z zamieszczonymi na nim treściami, a także przez kierowanie zapytań do 

administratora Profilu, oraz w sytuacji gdy wtyczki Facebook (tj. Plug-in, przycisk „Like” czy Pixel) są 

umieszczone na naszych stronach („Strony”). 

Możemy przetwarzać takie dane jak imię i nazwisko, identyfikator użytkownika, zdjęcie profilowe, Twoje 

posty, komentarze i inne interakcje z Profilem, a także zagregowane dane statystyczne o tych zdarzeniach lub 

o interakcjach ze Stronami. Podanie danych jest dobrowolne.  

Po co wykorzystujemy Twoje dane? 

Twoje dane osobowe będą wykorzystane w celu udostępniania Ci treści zamieszczanych na danym Profilu, 

udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania lub w celu podjęcia innych działań w związku z Twoją aktywnością 

na Profilu, zarządzania Profilem w celu zapewniania porządku i bezpieczeństwa, a także w celu prowadzenia 

analiz i statystyk związanych z korzystaniem z Profilu lub Stronami, w tym zbierania danych o liczbie polubień, 

komentarzy i udostępnień Profilu lub zamieszczonych na nim treści, a także promocji produktów Stock oraz 

innych działań marketingowych Stock. 

Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego 

interesu, polegającego na (i) zapewnieniu użytkownikowi Profilu (a) informacji o naszych produktach i innych 

treści dostępnych na Profilu, (b) należytej obsługi, w tym prowadzenia z nim korespondencji, a także na 

zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa na Profilu poprzez moderację wpisów i komentarzy, oraz (ii) analizie 

aktywności użytkowników, w szczególności w celu dopasowania wyświetlanych treści do potrzeb 

i zainteresowań naszych użytkowników, oraz (iii) promocji naszych produktów i innych działaniach 

marketingowych  Stock, w szczególności dopasowanych do potrzeb i zainteresowań użytkowników. Jeżeli 

jednak dodając posty, komentarze czy też w inny sposób reagując na treści zamieszczone na Profilu lub 

kierując swoje zapytania, zdecydujesz się przekazać nam dane, których nie możemy wykorzystywać z 

powołaniem się na nasz prawnie uzasadniony interes, uznajemy, że udostępniając te informacje, wyrażasz 

zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych dla wyżej określonych celów. 

Treści udostępniane przez Ciebie na Profilu będą przetwarzane w ramach Profilu do czasu ich usunięcia przez 

Ciebie. Dane udostępniane w ramach kierowanych zapytań będą przechowywane przez nas nie dłużej niż 1 

rok. Dane przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będą ponadto 

przechowywane nie dłużej niż do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, a dane 

przetwarzane na podstawie Twojej zgody nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody. 

Jakie masz prawa? 

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

przetwarzania, jak również prawo do wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, a w przypadku przetwarzania na podstawie Twojej zgody – prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do przenoszenia 

podanych nam danych. 

Szczegółowe informacje dotyczące przysługujących Ci praw zamieszczone są w Polityce prywatności pod 

adresem http://www.stock-polska.pl/pl/privacy_cookies.aspx. W celu skorzystania z przysługujących praw 

wyślij e-mail na adres: GDPR@stockspirits.com lub wiadomość pocztą na adres siedziby Stock Polska podany 

powyżej z dopiskiem „Dział Prawny”.  

http://www.stock-polska.pl/pl/privacy_cookies.aspx
mailto:GDPR@stockspirits.com


 

 

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

Osobowych, w szczególności gdy uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy. 

Dane kontaktowe organu nadzorczego znajdują się na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.  

Kto ma dostęp do Twoich danych? 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

Stock, w szczególności agencjom marketingowym odpowiedzialnym za obsługę Profili – przy czym takie 

podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy ze Stock i wyłącznie zgodnie z poleceniami Stock.  

Twoje dane, które opublikowałeś na naszym Profilu, będą dostępne dla innych jego użytkowników. Twoje 

dane osobowe są także przetwarzane przez dostawców mediów społecznościowych, na których prowadzimy 

nasze Profile (np. Facebook, Instagram).  

Możemy przetwarzać dane statystyczne o Twojej aktywności na naszych Profilach lub Stronach. W tym 

zakresie, w przypadku Profilu w serwisie społecznościowym Facebook oraz Instagram, a także Stron dochodzi 

do współadministrowania Twoimi danymi pomiędzy Stock i Facebook na potrzeby zbiorczych statystyk Profili 

i Stron. Zbiorcze statystyki Profili i Stron tworzone są na podstawie określonych zdarzeń rejestrowanych przez 

serwery Facebook'a, gdy użytkownicy korzystają z Profili i Stron i powiązanych z nimi treści. Wspólne 

administrowanie danymi obejmuje tworzenie takich zdarzeń i ich zbiorczą analizę w statystykach Profili 

i Stron przekazywanych nam przez Facebook. 

Nie mamy dostępu do Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach zdarzeń; dostępne są nam 

jedynie zbiorcze statystyki Profili i Stron. Wykorzystujemy te informacje, na podstawie naszego 

uzasadnionego interesu, aby poznać sposób korzystania przez użytkowników z naszych Profili i Stron oraz 

powiązanych z nimi treści, a także na ich podstawie dostosować treści do potrzeb i zainteresowań 

użytkowników, zoptymalizować działanie Stron, oraz promować nasze produkty lub prowadzić inne działania 

marketingowe Stock. 

Uzgodnienia określające zakres współadministrowania, w tym zasady odpowiedzialności za przetwarzanie 

Twoich danych osobowych, znajdziesz na stronie: 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Zgodnie z tymi zasadami Facebook 

zobowiązuje się przejąć podstawową odpowiedzialność za przetwarzanie Twoich danych na potrzeby 

statystyk Profili i Stron oraz za wypełnienie stosownych zobowiązań określonych w RODO w odniesieniu do 

przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby statystyk Profili i Stron.  

Zasady przetwarzania danych osobowych przez dostawców mediów społecznościowych, podstawy prawne 

przetwarzania oraz sposoby realizacji praw osób, których dane dotyczą zostały opisane w politykach 

prywatności odpowiednich serwisów społecznościowych, np.: 

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

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(„EOG”), gdyż dostawcy mediów społecznościowych mają siedziby poza EOG. W związku z przekazaniem 

Twoich danych poza EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych 

osobowych, w postaci odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności zawarcia standardowych klauzul 

umownych zgodnych z decyzją Komisji Europejskiej. Masz prawo żądać od nas kopii tych zabezpieczeń, w tym 

celu skontaktuj się z nami. 

Powyższa informacja może zostać zaktualizowana. Jej aktualna wersja będzie udostępniona na 

http://www.stock-polska.pl/pl/privacy_cookies.aspx oraz w postaci linku na Profilu i Stronach. W związku z 

tym prosimy o okresowe sprawdzanie aktualnej informacji dotyczącej przetwarzania Twoich danych 

osobowych. 
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