
KLAUZULA INFORMACYJNA  
OSOBY KORZTSTAJĄCE Z PROFILU 

 

Administrator Danych Osobowych 
Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych w ramach prowadzonego fanpage są:  
1. Archibald Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jasnej 15, 00-003 Warszawa. Można się z nami skontaktować: 

• listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres, 

• telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 828 76 76, 

• mailowo, przesyłając korespondencję na adres biuro@archibald.pl. 
2. Pinterest Europe Ltd., irlandzka spółka z siedzibą pod adresem Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, 

Dublin 2, Irlandia. 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych 
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu: 

• realizacji naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, polegającego na 
administrowaniu i zarządzaniu naszym profilem, w tym także udzielaniu odpowiedzi na zamieszczane przez 
Pana/Pani posty i komentarze, oraz nadzorze nad treściami publikowanymi przez użytkowników profilu, 

• realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia lub 
obrona przed roszczeniami. 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Pinterest można znaleźć pod adresem 
https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy . 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla nas wsparcie w zakresie 
utrzymania profilu. Pana/Pani dane będą również dostępne dla innych użytkowników profilu. 

Okres retencji danych 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 

• realizacji wyżej wymienionych celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jest Pan/Pani 
aktywnym użytkownikiem profilu, 

• do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

• do czasu przedawnienia roszczeń lub wniesienia skutecznego sprzeciwu. 

Przysługujące prawa 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa: 

• prawo dostępu do treści swoich danych, 

• prawo do sprostowania danych,  

• prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej, 

• prawo ograniczenia przetwarzania,  

• prawo wniesienia sprzeciwu, 

• prawo wniesienia skargi do UODO (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO. 

Dobrowolność podania danych 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić 
korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy i postów). 


