Informacja dla osób korzystających z zabiegów odnowy biologicznej
w Hotelu Gromada w Busku-Zdroju
Zgodnie z art. 13 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) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w Hotelu Gromada w Busku Zdroju jest
Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada z siedzibą: Pl. Powstańców Warszawy 2,
00-030 Warszawa.
2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych
- tel: 22-826-50-41, e-mail:
iod@gromada.pl, adres do korespondencji: OST Gromada, 00-030 Warszawa, Pl. Powstańców
Warszawy 2
3. Dane osobowe, przetwarzane będą w celach:
 organizacji i prowadzenia zabiegów odnowy biologicznej (dalej zabiegów)
 udzielania informacji dotyczących planowanych zabiegów
 rozliczenia opłat za zabiegi
 archiwizacji dokumentów
 ewentualnego dochodzenia roszczeń
 prowadzenia analiz statystycznych
 badania satysfakcji
 marketingu własnych produktów i usług.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
 w odniesieniu do danych szczególnych:
 zgoda (art. 9 ust 2a RODO)
 ewentualne dochodzenie roszczeń (art.9 ust 2f RODO)
 w odniesieniu do pozostałych danych:
 zawarcie, realizacje i rozliczenie umowy o świadczenie zabiegów (art. 6 ust. 1b
RODO),
 archiwizacja dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 6 ust. 1c
RODO),
 w usprawiedliwione cele administratora (art. 6 ust. 1f RODO) jakimi są: prowadzenie
analiz statystycznych, marketing własnych produktów i usług, dochodzenie
ewentualnych roszczeń, badanie satysfakcji.
5. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie zabiegów, a
konsekwencją niepodania tych danych będzie niemożliwość skorzystania z zabiegów.
6. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie
zabiegów
przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń
cywilnoprawnych, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później.

7.

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody wydanej na przetwarzanie danych dla celów
prowadzenia zabiegów w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Po odwołaniu
zgody dane zostaną zarchiwizowane na okres wynikający z przepisów o przedawnieniu
roszczeń.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu.
9. Dane osobowe są ujawniane na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych
podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, konserwacje systemów teleinformatycznych
i sprzętu do zabiegów, niszczenie dokumentów. Dane mogą być również ujawniane
podmiotom na podstawie przepisów prawa.
10. Dane osobowe nie
międzynarodowej.
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11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie stosuje się profilowania.
12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

