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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU INSTAGRAM

stosownie do postanowień art. 13 Rozporządzenie 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję o przysługujących prawach w
związku z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z obserwowaniem profilu @lublinplaza (dalej jako: Profil) i aktywnością użytkowników na portalu społecznościowym
Instagram obserwujących Profil (dalej jako: Użytkownicy), Administrator danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”), którym
jest KLP Lublin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-609, Al. Armii Ludowej 26, 00-609
Warszawa, tel.: 22 356 69 50, e-mail: iod.pl@klepierre.com, gromadzi dobrowolnie podane dane osobowe Użytkowników.
Dodatkowe informacje o Spółkach Grupy Klepierre dostępne są na stronie www.mojecentrum.com.
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Dane kontaktowe Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, e-mail:
iod.pl@klepierre.com.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych Użytkowników: dane Użytkowników przetwarzane są w celu promowania
wydarzeń, produktów oraz usług Administratora, a także w celu kontaktu z Użytkownikami. Administrator przetwarza dane
osobowe Użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit f, czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
polegającego na promocji działalności Administratora, poszerzaniu społeczności jego sympatyków a także utrzymywania
kontaktu ze wspominaną społecznością.
Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres obserwowania Profilu przez Użytkowników.
Do wszystkich danych o Użytkownikach ma dostęp Instagram, a wszystkie interakcje na profilu Administratora są widoczne dla
jego innych Użytkowników.
Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych do państwa trzeciego, jednak Instagram może dokonywać takiego
przekazywania.
Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
W przypadku udzielenia zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Użytkownicy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
Dane osobowe Użytkowników nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

1

