Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją imprezy
turystycznej o nazwie „Pobyt Wypoczynkowy w Grecji – Riwiera Olimpijska w terminie 19-26
września 2021 roku”
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Administratorem Pani/a danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Tarnowie, pod adresem ul. Południowa 10, 33-100 Tarnów, NIP: 8731371181 (dalej: „OIPiP”)
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/a danych osobowych przez OIPiP oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się z
ustanowionym Inspektorem na adres email: m.korczak@adwokacizs.pl.
Pani/a dane osobowe mogą zostać przetwarzane:
a) w celu zawarcia i wykonania umowy o organizację imprezy turystycznej o nazwie „Pobyt
Wypoczynkowy w Grecji – Riwiera Olimpijska w terminie 19-26 września 2021 roku” (dalej
„Umowa”) przewidzianą dla członków samorządu zawodowego pielęgniarek i położonych oraz
innych osób. Podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania Umowy, której
Pan/i jest stroną z tytułu uczestnictwa w wycieczce (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
b) w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa gdy ich przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na OIPiP w myśl art. 6 ust. 1 lit c)
RODO), w szczególności rozliczenia księgowego wpłat i kosztów związanych z udziałem w
wycieczce;
c) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową, utrwalenia
wizerunku z przebiegu imprezy, gdy zachodzi niezbędność ich przetwarzania do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu OIPiP;
Kategorie przetwarzanych danych osobowych. Podstawowe dane identyfikacyjne, adresowe,
kontaktowe, rozliczeniowe, wizerunek, o ile będą niezbędne do wykonania Umowy.
Odbiorcy danych. Pani/a dane osobowe mogą być udostępnione przez OIPP podmiotom trzecim
wyłącznie w celach, o których mowa powyżej, nadto mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym je na zlecenie OIPiP, w szczególności na rzecz wykonawcy usługi organizacji
wycieczki tj. Małgorzaty Zapała prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo
Turystyczne „Zyndram” pod adresem ul. gen. Henryka Dembińskiego 13, 33-300 Nowy Sącz, NIP
7341329667, także firm ubezpieczeniowych w związku z polisą, firm transportowych
zapewniających podróż uczestnikom wycieczki, podmiotów zapewniających zakwaterowanie w
trakcie wycieczki itp., przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z
Podmiotem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Pani/a dane osobowe mogą być udostępniane
podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisu prawa.
Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach
trzecich tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Okres przechowywania danych oraz prawa osoby, której dane dotyczą. Pani/a dane
osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy lub do
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w
szczególności w celach księgowych. W zakresie danych przetwarzanych wyłącznie w oparciu o
usprawiedliwiony interes, nie będą one więcej przetwarzane jeżeli zgłosi Pan/i sprzeciw. Jeśli
OIPP przetwarza dane w oparciu o zgodę, dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale może być
konieczne do zawarcia i wykonywania Umowy – bez podania danych osobowych nie jest
możliwe jej zrealizowanie np. w celu rozliczenia wyjazdu, ubezpieczenia uczestnika,
zakwaterowania itp.. Podanie danych osobowych w części w jakiej wynika to z mocy przepisu
prawa tj. m.in. z ustawy o rachunkowości może być obligatoryjne.
W procesie wykonywania umowy i świadczenia usługi Izba nie podejmuje decyzji w sposób
zautomatyzowany.

