
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia  2016  roku  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych),  zwane  dalej  RODO,
informujemy, że:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z
o.o.  w  Sosnowcu,  z  siedzibą  przy  ul.  Lenartowicza  73,  41-219  Sosnowiec  (zwane  dalej:
Administratorem);

2. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce możliwy jest za pośrednictwem adresu
e-mail: sobkiew@pkm.pl

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja całości czynności, zadań
i procedur związanych z realizacją przewozu pasażerskiego autobusami komunikacji miejskiej (w tym
zapewnienie bezpieczeństwa, np. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego) oraz ze sprzedażą i
kontrolą biletów (w tym zapewnienie ulg, nakładanie opłat dodatkowych i stosowanie pozostałych
regulacji taryfowych zgodnych z Cennikiem Opłat Administratora).

Główną  podstawą  prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  jest:  Ustawa  z  dnia  15
listopada 1984 r. prawo przewozowe (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 1983); Ustawa z dnia
23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132, z 2018 r.
poz. 398, 650).

4. Odbiorcy danych

W  toku  załatwiania  Pani/Pana  sprawy  dane  osobowe  mogą  być  przekazane  innym  podmiotom.
Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie
odpowiednich  przepisów  prawa  oraz  podmioty,  które  przetwarzają  dane  osobowe  w  imieniu
Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Prawa osób, których dane są przetwarzane

ZAWSZE przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania), zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych (do innych podmiotów), jak również prawo do cofnięcia zgody



w  DOWOLNYM  momencie  oraz  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Profilowanie

Ponadto  informujemy,  że  Administrator  nie  przetwarza  danych  osobowych  w  trybie
zautomatyzowanym oraz że dane nie są profilowane.

8. Dobrowolność przekazania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest ZAWSZE dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
osobowych  może  skutkować  odmową  realizacji  czynności,  zadania  i/lub  procedury  związanych  z
realizacją  przewozu  pasażerskiego  autobusami  komunikacji  miejskiej  (w  tym  zapewnienia
bezpieczeństwa, np. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego) i/lub ze sprzedażą biletów (w tym
możliwością skorzystania z uprawnień do ulg).

9. Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji całości czynności,
zadań i procedur związanych z realizacją przewozu pasażerskiego autobusami komunikacji miejskiej
(w  tym  zapewnienia  bezpieczeństwa,  np.  poprzez  stosowanie  monitoringu  wizyjnego)  oraz  ze
sprzedażą  i  kontrolą  biletów  (w  tym  stosowanie  ulg,  nakładanie  opłat  dodatkowych  i  pozostałe
regulacji zgodne z Cennikiem Biletów Administratora), jednak nie dłużej niż 20 lat.


