Polityka Prywatności
(Maj 2018 – Maj 2020)
I. Grupa Przedsiębiorstw GROMADA - Administratorzy danych osobowych.
1. Grupa Przedsiębiorstw Gromada dokłada wszelkich starań aby podane przez Państwa
dane były przetwarzane i zabezpieczone, zgodnie przepisami 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).
2. Grupa Przedsiębiorstw Gromada obejmuje podmioty prowadzące działalność hotelarską
i turystyczną pod marką GROMADA:
 Ogólnokrajową Spółdzielnię Turystyczną Gromada z siedzibą: Pl. Powstańców
Warszawy 2, 00-030 Warszawa ,
 Hotel Gromada Centrum Sp. z o.o. SKA z siedzibą: ul. Plac Powstańców Warszawy 2,
00-030 Warszawa
 Hotel Gromada Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Zwycięstwa 20/24 , 75-035 Koszalin
3. Każdy z podmiotów tworzących Grupę Przedsiębiorstw Gromada jest odrębnym
administratorem danych osobowych przetwarzanych w poszczególnych jednostkach:
 Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada jest administratorem danych
przetwarzanych w hotelach i ośrodkach wypoczynkowych GROMADA w: BuskuZdroju, Krynicy-Zdroju, Łomży, Międzyzdrojach, Pile, Poznaniu, Radomiu, Toruniu,
Zakopanem, w Biurach Turystycznych w Giżycku, Nowym Sączy i Tarnowie, oraz w
Biurach Zarządu Spółdzielni,
 Hotel Gromada Centrum Sp. z o.o. SKA jest administratorem danych przetwarzanych w
hotelu GROMADA w Warszawie,
 Hotel Gromada Sp. z o.o. jest administratorem danych przetwarzanych w hotelu
GROMADA w Koszalinie.
4. W określonych sytuacjach dotyczących: działań marketingowych, prowadzenia
programów lojalnościowych, zawierania umów centralnych czy prowadzenia działań
administracyjnych Podmioty Grupy Przedsiębiorstw Gromada występują jako
współadministratorzy. Informacja o współadministrowaniu danymi umieszczona jest w
poszczególnych zakładkach.
II. Inspektor Ochrony Danych.
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

III. Przetwarzanie danych gości w Hotelach i Ośrodkach Wypoczynkowych
„GROMADA”
1. Dane osobowe podane w podczas dokonywania rezerwacji, przetwarzane będą w celach:
 podjęcia działań przed zawarciem umowy o świadczenie usługi hotelarskiej tj.:
udzielenie informacji o dokonanej rezerwacji oraz zarezerwowania miejsc noclegowych
(podstawa prawna - art. 6 ust. 1b RODO)
 w usprawiedliwionych celach administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1f RODO)
jakimi są prowadzenie analiz statystycznych i dochodzenie ewentualnych roszczeń.
 rozliczenia zaliczki i archiwizacji dokumentów zgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi prowadzenia rachunkowości i rozliczeń podatkowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1c RODO), jeżeli podczas rezerwacji wpłacona została zaliczka.
2. Podanie danych osobowych podczas rezerwacji jest dobrowolne ale niezbędne do
podjęcia działań do zawarcia umowy o świadczenie usługi hotelarskiej, a konsekwencją
niepodania tych danych będzie niemożliwość zarezerwowania noclegu.
3. W przypadku odwołania rezerwacji dane osobowe przetwarzane będą do dnia
planowanego przyjazdu, a następnie zniszczone. Jeżeli podczas rezerwacji wpłacana była
zaliczka dane zostaną zarchiwizowane przez okres wynikający z przepisów prawa
dotyczących prowadzenia rachunkowości i rozliczeń podatkowych, a następnie
zniszczone (podstawa prawna - art. 6 ust. 1c RODO).
4. Po przyjeździe do hotelu goście proszeni są o wypełnienie karty hotelowej. Dane podane
w karcie hotelowej przetwarzane będą w celach:
 zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy o świadczenie usługi hotelarskiej (podstawa
prawna - art. 6 ust. 1b RODO),
 archiwizacji dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami (podstawa prawna art. 6 ust. 1c RODO).,
 w usprawiedliwionych celach administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1f RODO)
jakimi są: prowadzenie analiz statystycznych dotyczących pobytów gości hotelowych,
marketing własnych produktów i usług, dochodzenie ewentualnych roszczeń.
5. Podanie danych osobowych do karty hotelowej gościa dobrowolne, ale jest warunkiem
zawarcia umowy o świadczenie usługi hotelarskiej, a konsekwencją niepodania tych
danych będzie niemożliwość skorzystania z usług hotelarskich.
6. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usługi hotelarskiej
przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń
cywilnoprawnych hotelu lub gościa, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później.
7. Dane przetwarzane są w systemach informatycznych, ale nie podejmuje się decyzji
w sposób zautomatyzowany. Nie stosuje się profilowania osób, które nie wyraziły zgody
na działania marketingowe.
8. Dane osobowe są ujawniane na podstawie zawartych umów powierzenia danych
osobowych:
operatorowi
strony
internetowej,
podmiotom
świadczącym
w poszczególnych obiektach usługi gastronomiczne, informatyczne, ochroniarskie,
audytorskie, konserwacje systemów teleinformatycznych, niszczenia dokumentów.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.

IV. Przetwarzanie danych klientów w Biurach Turystycznych GROMADA
1. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy Licencyjnych Biur Turystycznych, których
adresy podane są na stronie internetowej www.gromadatravel.pl. Biura te są odrębnymi
administratorami danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z informacjami
dotyczącymi przetwarzania danych bezpośrednio w biurach licencyjnych.
2. Biura Turystyczne pozyskują dane:
 od osoby kontaktującej się z biurem w imieniu własnym,
 od osoby kontaktującej się z biurem w imieniu innych uczestników,
 od podmiotów, dla których biuro turystyczne organizuje imprezy.
3. Prosimy zawsze o podanie tylko tych danych jakie są niezbędne do przygotowania,
zawarcia i realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej. Ich zakres może być różny
w zależności od rodzaju zakupionej imprezy, miejsca docelowego wyjazdu, niezbędnych
formalności i obowiązujących w związku z tym uregulowań prawnych (wizowych,
paszportowych, ubezpieczeniowych, sanitarnych itd.).
4. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak
możliwości uczestniczenia w imprezie turystycznej.
5. Pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z podstawą prawa określoną w RODO
w następujących celach:
 zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1b RODO),
 archiwizacji dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami (podstawa prawna art. 6 ust. 1c RODO),
 w usprawiedliwionych celach administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1f RODO)
jakimi są: prowadzenie analiz statystycznych, marketing własnych produktów i usług,
dochodzenie ewentualnych roszczeń.
6. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową przetwarzane są przez czas jej
trwania, a następnie zostają zarchiwizowane przez okres przedawnienia roszczeń
podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi
później. Po tym okresie dane zostaną usunięte.
7. W przetwarzaniu danych stosujemy systemy informatyczne, jednak żadne decyzje nie są
podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. Nie stosuje się profilowania osób, które nie wyraziły zgody na prowadzenie działań
marketingowych.
9. Dane osobowe są ujawniane:
 podmiotom realizującym cząstkowe usługi w ramach zakupionej imprezy: hotelom,
przewoźnikom, ubezpieczycielom, pilotom i przewodnikom turystycznym i innym
firmom, z którymi podpisana została umowa na korzystanie z ich usług;
 podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, ochroniarskie, audytorskie,
konserwacje systemów teleinformatycznych, niszczenie dokumentów - na podstawie
zawartych umów powierzenia danych;
 innym osobom – uczestnikom tej samej imprezy tylko jeżeli jest to niezbędne do
prawidłowej jej realizacji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom, a nie narusza to
praw i wolności danej osoby,
 podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

10. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej jeżeli wynika to z rodzaju wykupionej imprezy. Podstawą przekazania
danych będzie konieczność przygotowania i realizacji zawartej umowy o świadczenie
usług turystycznych (podstawa prawna - art. 49 ust. 1b RODO).
V. Przetwarzanie danych kontrahentów.
1. Podczas zawierania umów lub wystawiania faktur pozyskujemy dane osobowe osób
fizycznych i osób prowadzących działalność gospodarczą.
2. W przypadku zawierania tzw. umów centralnych, obejmujących wszystkie podmioty
Grupy Przedsiębiorstw Gromada, w celu realizacji umów, występuje
współadministrowanie danymi.
3. Dane osobowe podane do umowy przetwarzane będą w celu:
 zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1b RODO),
 wystawienia faktury, prowadzenia rozliczeń finansowych i archiwizacji dokumentów
zgodnie z obowiązującymi przepisami (podstawa prawna - art. 6 ust. 1c RODO),
 w usprawiedliwionych celach administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1f RODO),
jakimi są: prowadzenie analiz statystycznych, marketing własnych produktów i usług,
dochodzenie ewentualnych roszczeń.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie tych danych uniemożliwi
zawarcie i realizację umowy lub wystawienie faktury.
5. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową, po jej zakończeniu przetwarzane
będą przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w
zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później.
6. Dane osobowe pozyskane w związku z wystawioną fakturą przetwarzane będą przez
okres wynikający z przepisów dotyczących przechowywania dowodów księgowych.
7. 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.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
VI. Przetwarzanie danych pracowników kontrahenta wskazanych do kontaktu (dane
kontaktowe).
1. Podczas współpracy z kontrahentem otrzymujemy od niego Państwa dane, jako osób
wskazanych do realizacji zawartej umowy (tzw. dane kontaktowe do pracownika).
2. W przypadku tzw. umów centralnych, obejmujących wszystkie podmioty Grupy
Przedsiębiorstw Gromada występuje współadministrowanie tymi danymi w celu realizacji
umów.

3. Dane kontaktowe przetwarzane będą w usprawiedliwionych celach administratora
(podstawa prawna - art. 6 ust. 1f RODO), jakimi jest współpraca z kontrahentem,
podtrzymywanie kontaktu, realizacja i rozliczenie zawartej umowy i ew. dochodzenie
roszczeń.
4. Dane osobowe, po zakończeniu współpracy z kontrahentem przetwarzane będą przez
okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w
zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później.
5. 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.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
VII. Przetwarzanie danych dla celów marketingowych.
1. Dla celów marketingowych dane pozyskiwane są za pośrednictwem:
 formularza rejestracyjnego na subskrybcję NEWSLETTERA umieszczonego na
stronie internetowej www.gromada.pl,
 formularzy zgód dostępnych w recepcjach hoteli i ośrodków wypoczynkowych, oraz
w biurach turystycznych,
 formularzy zgód dostępnych postaci elektronicznej po otrzymaniu linku do
dedykowanego systemu informatycznego.
W celach prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług
przetwarzane są również dane klientów i kontrahentów pozyskiwane podczas zawierania
umów i dane uczestników programów lojalnościowych.
2. Dane pozyskiwanie dla celów marketingowych współadministrowne są przez Podmioty z
Grupy Przedsiębiorstw Gromada. Baza danych prowadzona jest przez Ogólnokrajową
Spółdzielnię Turystyczną Gromada z siedzibą: Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030
Warszawa.
Pozostałe podmioty z Grupy Przedsiębiorstw Gromada:
 Hotel Gromada Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Zwycięstwa 20/24 , 75-035 Koszalin
 Hotel Gromada Centrum Sp. z o.o. SKA z siedzibą: ul. Plac Powstańców Warszawy
2, 00-030 Warszawa,
przetwarzają dane w celu pozyskiwania zgód na działalność marketingową (zbierają
formularze zgód) i prowadzenia kampanii promocyjnych.
Przekazywane danych między podmiotami Grupy Przedsiębiorstw Gromada odbywa się
na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych (podstawa prawna - art. 6
ust. 1f RODO) jakim jest zarządzanie bazą danych i prowadzenie działań promocyjnych.
3. Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
 prowadzenia działalności marketingowej na postawie udzielonej zgody (podstawa
prawna - art. 6 ust. 1a RODO).
 w usprawiedliwionym celu administratora (art. 6 ust. 1f RODO) jakim jest:
prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług lub
prowadzenie analiz statystycznych dotyczących oceny skuteczności działań
marketingowych.

4. Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne.
5. Każda osoba, która udzieliła zgody może ją cofnąć w dowolnym momencie. Odwołanie
zgody nie ma 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.
6. Każda osoba, której dane są przetwarzane na podstawie usprawiedliwionego celu
administratora może wnieść sprzeciw. Wniesienie sprzeciwu nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego wniesieniem. Po wniesieniu
sprzeciwu dane zostaną zarchiwizowane na okres wynikający z przepisów o
przedawnieniu roszczeń.
7. Dane osobowe są ujawniane na podstawie zawartych umów powierzenia danych
podmiotom
świadczącym
usługi
informatyczne,
konserwacje
systemów
teleinformatycznych, niszczenie dokumentów, dostawcom systemów mailingowych.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
9. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu rozsyłania materiałów
reklamowych. Możliwe jest też stosowanie profilowania w celu przesyłania
indywidualnie dostosowanych materiałów promocyjnych lub prowadzenia analiz
statystycznych dotyczących skuteczności prowadzenia działań marketingowych. Do
profilowania będą wykorzystywane następujące kategorii danych: adres e-mail,
informacje o dotychczasowym korzystaniu z usług GROMADY (pobyty w hotelach,
zakupione imprezy turystyczne).
VIII. Przetwarzanie danych dla celów programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta.
1. Program Karta Stałego Klienta (dalej KSK) wprowadzony został przez Ogólnokrajową
Spółdzielnię Turystyczną GROMADA. W programie uczestniczą wszystkie podmioty
Grupy Przedsiębiorstw Gromada. Przystąpienie do programu KSK wymaga wypełnienia
formularza zgłoszeniowego dostępnego w recepcji hotelu i zaakceptowania Regulaminu.
2. Dane pozyskiwanie dla celów Programu KSK współadministrowne są przez Podmioty z
Grupy Przedsiębiorstw Gromada. Baza danych prowadzona jest przez Ogólnokrajową
Spółdzielnię Turystyczną Gromada z siedzibą: Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030
Warszawa.
Pozostałe podmioty z Grupy Przedsiębiorstw Gromada:
 Hotel Gromada Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Zwycięstwa 20/24 , 75-035 Koszalin
 Hotel Gromada Centrum Sp. z o.o. SKA z siedzibą : ul. Plac Powstańców Warszawy
2, 00-030 Warszawa,
przetwarzają dane w celu pozyskiwania uczestników programu KSK (zbierają formularze
uczestnictwa w programie) i w celu realizacji uprawnień wynikających z programu.
Dane osobowe są przekazywane między podmiotami Grupy Przedsiębiorstw Gromada na
podstawie usprawiedliwionego celu administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1f
RODO) jakim jest realizacja programu KSK.
3. Dane podane w formularzu KSK, przetwarzane będą w celu:
 zawarcia i realizacji umowy o udział w programie KSK (podstawa prawna - art. 6 ust.
1b RODO);
 archiwizacji dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami (podstawa prawna art. 6 ust. 1c RODO)



w usprawiedliwionych celach administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1f RODO)
jakimi są: prowadzenie analiz statystycznych dotyczących pobytów gości hotelowych,
marketing własnych produktów i usług, dochodzenie ewentualnych roszczeń.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem przystąpienia do
programu.
5. Dane osobowe po zakończeniu udziału w programie (rezygnacja uczestnika programu lub
zakończenie programu przez OST Gromada) będą przetwarzane przez okres
przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności, które
z tych zdarzeń nastąpi później.
IX. Informacja o przetwarzaniu danych w obiektach stosujących monitoring.
1. W części obiektów stosowany jest monitoring. Informacja o stosowaniu monitoringu
umieszczona jest przy wejściu do obiektu w postaci tablicy informacyjnej.
2. Dane osobowe nagrane na rejestratorze monitoringu przetwarzane są celu ochrony
żywotnych interesów osób fizycznych przebywających na terenie obiektu (art. 6 ust. 1d
RODO) i w usprawiedliwionych celach administratora (art. 6 ust. 1f RODO) tj:
zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w obiektach, ochrona mienia przed
kradzieżą i aktami wandalizmu, zachowanie w tajemnicy informacji, cele dowodowe w
przypadku roszczeń o naruszenie dóbr osobistych lub mienia.
3. Dane (wizerunek osoby) zapisywane są na rejestratorze monitoringu. Nagrywanie ma
charakter ciągły. Po zapełnieniu się dysku dane są nadpisywane. Czas dostępu do danych nie
przekracza 31 dni i jest uzależniony od pojemności dysku rejestratora w danym obiekcie.
4. Dane z monitoringu ujawniane mogą być tylko na mocy przepisów prawa, za zgodą lub
na podstawie zawartych umów powierzenia danych podmiotom dostarczającym i
konserwującym system monitoringu.
X. Informacja o prawach osób
1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują prawa; dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do
przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu.
2. W celu realizacji praw wniosek należy przesłać listownie lub za pośrednictwem e-maila
do właściwego administratora:
 Administrator danych - Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada:
adres do korespondencji: Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa,
e mail: zarzad@gromada.pl
 Administrator danych - Hotel Gromada Sp. z o.o.:
adres do korespondencji: ul. Zwycięstwa 20/24 , 75-035 Koszalin
e mail: koszalinhotel@gromada.pl ,
 Administrator danych - 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.

3. Każda osoba, która udzieliła zgody może ją cofnąć w dowolnym momencie. Odwołanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Zgodę można odwołać:
 listownie lub e-mailowo przesyłając pismo do właściwego administratora danych
lub inspektora ochrony danych (adresy w pkt. 2)
 składając osobiście pismo w Hotelu, Ośrodku Wypoczynkowym lub Biurze
Turystycznym Gromada
 za pośrednictwem tych samych formularzy internetowych za pomocą, których
była ona udzielana.
5. 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.
XI. Inne postanowienia
1. Aby usprawnić działanie strony internetowej www.gromada.pl, serwis może
sporadycznie wykorzystywać pliki „cookie”. Szczegółowa informacja umieszczona jest
w Polityce Cookies na stronie www.gromada.pl.
2. Jeżeli użytkownik za pośrednictwem strony przechodzi np. podczas płatności kartą
kredytową na odpowiednie strony „WWW”, które są własnością oraz są prowadzone
przez inne podmioty, OST „Gromada” nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo
danych i politykę prywatności obowiązujące na tych serwisach internetowych. Prosimy o
zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad poufności w tych serwisach.
3. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego OST „Gromada” akceptujecie
Państwo zasady zawarte w Polityce Cookies portalu www.gromada.pl. Osoby, które mają
jakieś pytania dotyczące Polityki Cookies proszone są o kontakt pod adresem:
informatyka@gromada.pl.
4. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy Licencyjnych Biur Turystycznych, których
adresy podane są na stronie internetowej www.gromadatravel.pl. Biura te są odrębnymi
administratorami danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z informacjami
dotyczącymi przetwarzania danych bezpośrednio w biurach licencyjnych.
5. Informacje o przetwarzaniu danych Członków Spółdzielni dostępne są w Biurze
Organizacyjnym OST Gromada.
6. Informacje o przetwarzaniu danych dla Pracowników podmiotów Grupy Przedsiębiorstw
Gromada dostępne są w działach kadrowo-płacowych poszczególnych podmiotów.
7. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności publikowane będą na stronie internetowej.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH KANDYDATÓW DO PRACY
Osoba składająca aplikację zarówno w odpowiedzi o ogłoszenie o pracę jak i z własnej
inicjatywy przekazuje swoje dane jednemu z trzech Administratorów danych tworzących
wspólnie Grupę Przedsiębiorstw Gromada: Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej
Gromada, spółce - Hotel Gromada Centrum Sp. z o.o. SKA, spółce - Hotel Gromada Sp.
z o.o.
1. Dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji, przetwarzane będą w celu wyboru
kandydata na określone w ogłoszeniu stanowisko. Podstawą przetwarzania danych
osobowych jest zgoda zamieszczona w aplikacji. Aplikacje niezawierające zgody nie
będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone po ich otrzymaniu.
2. Aplikacja osoby wybranej będzie podstawą zawarcia umowy. Pozostałe rozpatrywane
aplikacje po zakończeniu procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres 3
miesięcy tj. do czasu zakończenia weryfikacji nowozatrudnionej osoby i jeżeli w tym
czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
3. Aplikacje osób, które wyraziły dodatkowo zgodę na pozostawienie ich dla przyszłych
rekrutacji będą przechowywane w bazie przez okres 6 miesięcy i jeżeli w tym czasie
nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie
stosuje się profilowania kandydatów do pracy.
Prosimy o zapoznanie się z informacjami o administratorach danych, sposobie kontaktu
oraz o prawach osób, umieszczonymi w odrębnych zakładkach Polityki Prywatności:





Administratorzy Danych Osobowych
Inspektor Danych Osobowych,
Informacja o prawach osób,
Inne postanowienia

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w przesłanej
aplikacji dla celów postępowania rekrutacyjnego”,
a jeżeli aplikacja ma być pozostawiona w bazie kandydatów na okres 6 miesięcy o
dopisanie:
„i pozostawienie danych w bazie dla potrzeb przyszłych rekrutacji”.

INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZASOBÓW ARCHIWUM
GROMADY
Klauzula informacyjna przeznaczona dla osób, których dokumenty znajdują się w Archiwum
OST GROMADA tj.: obecnych i/lub byłych pracowników OST Gromada i jednostek
terenowych będących w strukturach Spółdzielni, Członków Spółdzielni, klientów i
kontrahentów, pracowników zlikwidowanych Spółek Gromady i innych osób korzystających
z zasobów Archiwum (tzw. wnioskodawców).
1.

Administratorem danych osobowych jest Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna
Gromada z siedzibą: Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa.
Dane do Archiwum przekazywane są przez Jednostki OST Gromada i Spółki
Gromady w procesie ich likwidacji. Administrator pozyskuje również dane od osób
składających wnioski o udostępnienie dokumentacji lub wydanie zaświadczeń
tj. wnioskodawców.
Przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji znajdującej się
w zasobach Archiwum odbywa się w procesie archiwizacji dokumentów. Celem
przetwarzania jest przechowywanie dokumentacji, udostępnianie jej osobom
uprawnionym oraz wydawanie zaświadczeń i odpisów. Podstawą przetwarzania
danych osobowych jest:
 wypełnienie obowiązków prawnych wynikających m. in. z Ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Kodeksu Pracy, przepisów
podatkowych, Prawa Spółdzielczego,

usprawiedliwiony cel administratora jakim jest przechowywanie dokumentacji
do czasu przedawnienia roszczeń,
 realizacja umowy o przechowalnictwie dokumentów zlikwidowanych Spółek
Gromady.
Przetwarzanie danych osobowych wnioskodawców odbywa się w celu realizacji
złożonego wniosku. Podstawą przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków
prawnych lub usprawiedliwiony cel osoby składającej wniosek, jeżeli występuje ona
o dostęp do dokumentów nie jej dotyczących. Podanie danych we wniosku jest
dobrowolne, ale niezbędne do jego realizacji.
Czas przetwarzania danych określony jest w przepisach prawa lub wynika z okresu
przedawnienia roszczeń.
Dane osobowe ujawniane mogą być tylko na mocy przepisów prawa, za zgodą, na
podstawie zawartych umów powierzenia danych (podmiotom świadczącym obsługę
informatyczną, prawną, usługi niszczenia dokumentów) lub na podstawie
usprawiedliwionego celu administratora lub wnioskodawcy jakim jest realizacja
złożonego wniosku o dostęp do danych, pod warunkiem, że udostępnienie tych
danych nie zagraża prawom i wolnościom osoby, której dane dotyczą a
wnioskodawca posiada stosowne upoważnienie/pełnomocnictwo lub wykaże
uzasadniony interes prawny.
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej; nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany; nie będzie
stosowane profilowanie.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi w odrębnych zakładkach
Polityki Prywatności:




Inspektor Danych Osobowych,
Informacja o prawach osób,
Inne postanowienia

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH
FANPAGE JEDNOSTEK GROMADY NA PORTALU FACEBOOK
Informacja przeznaczona jest dla osób (dalej Użytkowników) odwiedzających na FB stronę
Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej Gromada oraz strony założone przez hotele,
ośrodki wypoczynkowe GROMADA (dalej. Profil).
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 Profil 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
Profili hoteli i ośrodków wypoczynkowych GROMADA w: Busku-Zdroju,
Krynicy-Zdroju, Łomży, Międzyzdrojach, Pile, Poznaniu, Radomiu, Toruniu,
Zakopanem, w Biurach Turystycznych w Giżycku, Nowym Sączy i Tarnowie, z
Profilu OST GROMADA,
 Spółce - Hotel Gromada Centrum Sp. z o.o. SKA z siedzibą: ul. Plac Powstańców
Warszawy 2, 00-030 Warszawa, która jest administratorem danych pozyskanych z
Profilu Hotelu GROMADA w Warszawie,
 Spółce - Hotel Gromada Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 20/24 , 75-035 Koszalin, która
jest administratorem danych pozyskanych z Profilu 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, 00030 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 2
3. Użytkownik wchodząc na Profil, zaznaczając polubienie, zamieszczając komentarze,
kontaktując się z nami za pośrednictwem Messenger’a podaje dobrowolnie swoje
dane.
4. Dane Użytkownika, przetwarzane są w celach prowadzenia Profilu, 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 Profilu 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 profilu są widoczne dla innych
Użytkowników. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
8. Współadministratorem danych Użytkownika jest Facebook. Informacje o
przetwarzaniu danych przez Facebook znajdują się w Polityce prywatności
umieszczonej przez Facebook.
9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

