INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH FANPAGE CENTRALNY ORAZ
JEDNOSTEK GROMADY NA PORTALACH FACEBOOK I INSTAGRAM
Informacja przeznaczona jest dla osób (dalej Użytkowników) odwiedzających na FB lub Instagramie Fanpage
Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej Gromada oraz Fanpage założone pod nadzorem Biura Marketingu i
Wsparcia Sprzedaży przez hotele, ośrodki wypoczynkowe i biura turystyczne GROMADA (dalej Fanpage).
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) informujemy, że:
1.

Użytkownik odwiedzając dowolny Fanpage hotelu, ośrodka wypoczynkowego lub biura turystycznego
GROMADY z własnej inicjatywy przekazuje swoje dane jednemu z trzech Administratorów danych
tworzących wspólnie Grupę Przedsiębiorstw Gromada:
 Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej Gromada z siedzibą: Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030
Warszawa, która jest administratorem danych pozyskanych z Fanpage hoteli i ośrodków
wypoczynkowych GROMADA w: Busku-Zdroju, Krynicy-Zdroju, Łomży, Międzyzdrojach, Pile,
Poznaniu, Radomiu, Toruniu, Zakopanem, w Biurach Turystycznych w Giżycku, Nowym Sączu i
Tarnowie, z Fanpage OST GROMADA,
 Spółce - Hotel Gromada Centrum Sp. z o.o. SKA z siedzibą: ul. Plac Powstańców Warszawy 2, 00030 Warszawa, która jest administratorem danych pozyskanych z Fanpage Hotelu GROMADA w
Warszawie,
 Spółce - Hotel Gromada Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 20/24 , 75-035 Koszalin, która jest
administratorem danych pozyskanych z Fanpage Hotelu GROMADA w Koszalinie.

2.

Grupa Przedsiębiorstw Gromada powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować:
 telefonicznie - 22-826-50-41,
 e-mail’owo: iod@gromada.pl,
 listownie pisząc na adres: Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada, 00-030 Warszawa,
Pl. Powstańców Warszawy 2

3.

Użytkownik wchodząc na Fanpage, zaznaczając polubienie, zamieszczając komentarze, kontaktując się
z nami za pośrednictwem Messenger’a podaje dobrowolnie swoje dane.

4.

Dane Użytkownika, przetwarzane są w celach prowadzenia Fanpage, informowania za jego pomocą o
naszej aktywności, promowania marki GROMADA, produktów, usług oraz wydarzeń, budowania i
poszerzania społeczności, podtrzymywania z nią kontaktów, oraz w celach analitycznych i
statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest usprawiedliwiony cel administratora (art.
6 ust 1f RODO).

5.

Dane będą przetwarzane przez czas obserwowania Fanpage przez Użytkownika.

6.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7.

Nie ujawniamy danych innym podmiotom. Nie przekazujemy danych do państw trzecich. Wszelkie
interakcje na naszym Fanpage są widoczne dla innych Użytkowników. Dane osobowe mogą być
udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

8.

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.

9.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

