
Klauzula informacyjna wydarzenie "85-lecie Gromady”. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016 r. (dalej RODO) informujemy, że 

 

I. Administratorzy danych i IOD 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia „85-lecie GROMADY” 

jest Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada z siedzibą: Pl. Powstańców 

Warszawy 2, 00-030 Warszawa. 

2. Administratorem danych osobowych: organizatorów, dostawców i wykonawców, 

przetwarzanych dla celów organizacji wydarzenia „85-lecie Gromady”, oraz  danych 

osobowych uczestników wydarzenia przetwarzanych w celu zapewnienia noclegów 

jest Hotel Gromada Centrum Sp. z o.o. SKA z siedzibą: ul. Plac Powstańców 

Warszawy 2, 00-030 Warszawa.  

3. Informacji o przetwarzaniu danych udziela Inspektor ochrony danych: tel: 22-826-50-

41, e-mail: iod@gromada.pl 

 

II. Źródła danych 

 

4. Dane osobowe kontrahentów, współpracowników, spółdzielców pozyskane są z baz 

danych posiadanych w zasobach Administratorów oraz z ogólnodostępnych stron 

internetowych. 

  

III. Cele, podstawy prawne i czas przetwarzania danych przez poszczególnych 

Administratorów: 

 

OST GROMADA 

 

5. OST Gromada jest administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia „85-

lecie Gromady”. 

6. Celem przetwarzania danych jest organizacja imprezy i jej udokumentowanie.  

7. Dane przekazane są do HGC Sp. z o.o. SKA na podstawie zawartej umowy 

powierzenia danych osobowych w celu zorganizowania wydarzenia.   

8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest usprawiedliwiony cel 

administratora (art. 6 ust 1f) jakim są: 

• przygotowanie listy gości i zaproszenie ich do udziału w wydarzeniu 

• udokumentowanie wydarzenia przez wydanie okolicznościowego biuletynu 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w 

wydarzeniu. 

10. Dane w materiałach dokumentujących wydarzenie zostaną przekazane do Archiwum 

na czas nieokreślony jako materiał archiwalny dokumentujący historię OST Gromada.     

 

Hotel Hromada Centrum Sp. z o.o. SKA 

 

11. HGC Sp. z o.o. SKA jest administratorem danych osobowych uczestników 

wydarzenia, którzy będą korzystać z noclegów hotelu i usług gastronomicznych oraz 

organizatorów, dostawców i  wykonawców biorących udział w wydarzeniu.  
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12. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji imprezy, jej udokumentowania 

i rozliczenia, oraz rezerwacji noclegu, jego realizacji i rozliczenia pobytu, a także  

archiwizacji dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:  

a) przygotowanie, realizacja i rozliczenie umowy (art. 6 ust 1b RODO),  

b) usprawiedliwiony cel administratora (art. 6 ust 1f RODO) jakimi są:  

• prowadzenie analiz statystycznych dotyczących pobytów gości hotelowych 

• przetwarzaniu danych osób wskazanych w zawartych umowach i danych osób 

przekazanych w związku z realizacja zawartych umów 

• marketing własnych produktów i usług,  

• archiwizacja materiałów dokumentujących wydarzenie 

• ochrona osób i mienia ( monitoring wizyjny na terenie obiektu) 

• dochodzenie ewentualnych roszczeń, 

c) realizacja przepisów prawa dotyczących prowadzenia dokumentacji księgowej i 

rozliczeń podatkowych (art. 6 ust 1c RODO)  

14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy . 

15. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych 

lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub gościa, w zależności, które z tych zdarzeń 

nastąpi później.     

 

Współadministrowanie danymi 

 

16. Wspólnym celem administratorów jest promocja  wydarzenia "85-lecie Gromady". 

Cel zostanie zrealizowany poprzez utrwalenie wizerunku uczestników w celu 

przygotowania okolicznościowego wydawnictwa (biuletynu informacyjnego), oraz  

fotorelacji/wideo z obchodów 85-lecia Gromady i umieszczenia ich na stronie www 

oraz w social mediach i serwisie YouTube OST Gromada i Hotel Gromada Centrum. 

17. Podstawą prawną wykorzystania wizerunku jest zgoda (art. 6 ust 1a RODO) udzielona 

poprzez potwierdzenie udziału w wydarzeniu "85-lecie Gromady".   

18. Dane przetwarzane będą do czasu odwołania zgody.  Zgoda może zostać cofnięta 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informacje o wycofaniu zgody 

należy przesłać e-mailowo lun listownie na jeden z adresów podanych w pkt. 23 

klauzuli.  

19. Współadministratorem danych Użytkownika na Facebooku oraz Instagramie jest 

Facebook, Inc. Informacje o przetwarzaniu danych przez Facebook oraz Instagram 

znajdują się w Politykach prywatności umieszczonych na tych portalach.   

20. Okolicznościowy biuletyn zostanie zarchiwizowany w wewnętrznych zasobach OST 

Gromada dla celów dokumentowania  wydarzeń z historii OST Gromady. Podstawą 

prawną będzie usprawiedliwiony cel administratora (art. 6 ust 1f RODO).    

 

IV. Informacja o prawach osób  

 

21. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu.  

22. W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody przysługuje prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

23. W celu realizacji praw wniosek należy przesłać listownie lub za pośrednictwem e-

maila jednego z administratorów wymienionych: 



a) OST Gromada -  adres do korespondencji: ul. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-

030 Warszawa, e mail: zarzad@gromada.pl  

b) Hotel Gromada Centrum Sp. z o.o. SKA -  adres do korespondencji: ul. Plac 

Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, e mail: 

sekretariat.centrum@gromada.pl  

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Inspektora Ochrony Danych: 

iod@gromada.pl. 

24. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że 

przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

V. Inne postanowienia 

 

25. Dane osobowe ujawniane mogą być tylko na mocy przepisów prawa, za zgodą lub na 

podstawie zawartych umów powierzenia danych podmiotom świadczącym obsługę 

informatyczną, prawną, usługi niszczenia dokumentów, usługi audytorskie. 

26. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej. 

27. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie stosuje się profilowania 

 

 

 

 


