Załącznik nr 2 do Aneksu z dnia 10.01.2020 – Współadministrowanie danymi osobowymi (portal
społecznościowy „Facebook”)
1.

Współadministratorzy:
a.
b.
c.

DWS;
DIP;
Facebook Ireland Ltd.

Przy czym, niniejsze uzgodnienia dotyczą współadministrowania danymi osobowymi przez
DWS i DIP, natomiast informację o przetwarzaniu danych przez Facebook można znaleźć w
polityce prywatności, pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
2.

Dane osobowe dotyczą następujących kategorii osób: użytkownicy portalu społecznościowego
Facebook.

3.

Zakres danych osobowych obejmuje w szczególności:
a.
b.
c.

dane identyfikacyjne, w szczególności imię i nazwisko, wizerunek;
dane teleadresowe, w szczególności miejscowość zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail;
inne dane podane przez Użytkownika portalu Facebook.

4.

Dane są przetwarzane w celu prowadzenia przez polskie spółki należące do Grupy
DRÄXLMAIER (DWS i DIP) polskojęzycznego profilu DRÄXLMAIER w portalu społecznościowym
„Facebook”, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook oraz informowania za
jego pomocą o ich aktywności, promowaniu marki DRÄXLMAIER, produktów oraz usług,
promowaniu organizowanych przez DRÄXLMAIER wydarzeń oraz w celu komunikacji za
pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości), a
także w celach statystycznych i analitycznych.

5.

Działania Współadministratorów:
Każdy ze Współadministratorów przetwarza dane osobowe w szczególności poprzez:
wyszukiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, przenoszenie, zbieranie,
przechowywanie, utrwalanie, organizowanie, usuwanie, ograniczanie, modyfikowanie – w trakcie
wykonywania następujących zadań związanych z celem przetwarzania:
a.
−
−
−
b.
−

1.

DWS:
zarządzanie polskojęzycznym profilem DRÄXLMAIER w portalu społecznościowym
„Facebook”;
prowadzenie aktywności w profilu DRÄXLMAIER (informowanie o działalności Grupy,
promowanie marki oraz wydarzeń, komunikacja z użytkownikami portalu);
nadzór i zapewnienie obsługi informatycznej profilu (w tym kontakt z Facebook).
DIP:
prowadzenie aktywności w profilu DRÄXLMAIER (informowanie o działalności Grupy,
promowanie marki oraz wydarzeń, komunikacja z użytkownikami portalu).

Punkt kontaktowy:
W razie pytań dotyczących przetwarzania danych lub w zakresie realizacji praw związanych z
przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt ze Spółką
DWS Draexlmaier
Wyposażenie Wnętrz Samochodowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Spółdzielcza
45, pod ww. adresem lub adresem e-mail: ochronadanych@draexlmaier.com
Dotyczy to przede wszystkim zapewnienia Państwu prawa dostępu do danych, w tym żądania
wydania ich kopii, realizacji prawa do ich sprostowania lub usunięcia, oraz prawa do ograniczenia
przetwarzania, do przenoszenia danych, w tym przesłania ich innemu administratorowi, jak
również realizacji prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu.

